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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2017. 

Ekonomiska konjunkturutsikter 2017—2019

Enligt den oberoende prognos som gjorts av finansministeriets ekonomiska avdelning växer den
finländska ekonomin 2017 med 1,2 % jämfört med året innan. Åren 2018 och 2019 förutspås till-
växten bli 1,0 % och 1,2 %. Under de närmaste åren utvidgas den ekonomiska tillväxten och den
stöds utöver av den privata konsumtionen och privata investeringar också av ökningen av expor-
ten. 

År 2017 stiger konsumentpriserna till 1,2 procent och under prognosperioden stiger priserna med
något under 1,5 procent per år. De nominella inkomsterna stiger under prognosperioden med i
genomsnitt en procent per år. År 2016 började investeringarna klart öka. Investeringarna bromsas
temporärt 2017, men fortsätter att öka på bred bas under hela prognosperioden. Åren 2017—2019
fortsätter konsumtionen att växa i enlighet med utvecklingen av realinkomsterna när konsumen-
ternas förtroende stärks.

Sysselsättningen fortsätter att förbättras under hela prognosperioden med ungefär en halv procent
per år. Före 2019 sjunker arbetslöshetsgraden till 7,8 procent.

Inkomstposter

Inkomstposterna höjs med sammanlagt 482 miljoner euro. Kalkylen över skatteinkomster höjs
med 490 miljoner euro. Ändringarna grundar sig på uppgifterna om influtna skatter och på att den
uppdaterade makroprognosen är positivare än tidigare. Eftersom den ekonomiska utvecklingen
visat sig vara positivare än förväntat föreslås det att intäkterna av mervärdesskatten höjs med 186
miljoner euro och bilskatten med 52 miljoner euro. Till följd av den uppdaterade ränteprognosen
höjs även intäkterna av källskatten på ränteinkomst med 31 miljoner euro. Att intäkterna av arvs-
och gåvoskatten varit större än beräknat har för sin del berott på en snabbare behandling av
skatterater vid Skatteförvaltningen under 2017. Det föreslås att intäkterna av arvs- och gåvoskat-
ten höjs med 220 miljoner euro.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BNP:s värde, md euro 209,5 214,1 219,1 224,8 231,7 238,3 245,8
BNP till marknadspris, 
volymförändring, % 0,3 1,4 1,2 1,0 1,2 1,0 1,0
Arbetslöshetsgrad, % 9,4 8,8 8,5 8,1 7,8 7,6 7,4
Sysselsättningsgrad, % 68,1 68,7 69,1 69,6 70,0 70,4 70,7
Konsumentprisindex, 
förändring, % -0,2 0,4 1,2 1,3 1,4 1,7 2,0
Lång ränta, 10 år, % 0,7 0,4 0,6 1,0 1,4 1,7 2,1
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Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med ett nettobelopp på 2 miljoner euro. Till följd
av att behandlingen i riksdagen dragit ut på tiden inflyter det inte i enlighet med tidigare kalkyler
ännu 2017 inkomster som hänför sig till höjningen av dags- och ordningsboten. Detta minskar
avgiftsintäkterna med 37 miljoner euro.

Balans och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 482 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 304 miljoner euro minskar tilläggsbudgetpropositionen för 2017 statens behov av
nettoupplåning med 178 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
ca 5,4 miljarder euro 2017. Statsskulden beräknas vid utgången av 2017 uppgå till 108 miljarder
euro, vilket är ca 49 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden 

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 229 miljoner euro. Nivån på
ramutgifterna för 2017 blir därmed 44 776 miljoner euro.

Utgiftsramen för 2017 uppgick till 44 850 miljoner euro efter den ordinarie budgeten. Extra sats-
ningar av engångsnatur kan täckas med hjälp av en s.k. ofördelad reserv, dvs. en oanvänd reserv
från ramen för 2016. Av det föregående årets ofördelade reserv används ca 1 miljon euro för
tilläggsbudgetpropositionens utgifter av engångsnatur. Ramnivån för 2017 höjs tekniskt med
denna summa.

Med beaktande av de priskorrigeringar och de strukturella korrigeringar i ramen som specificeras
i tablån nedan uppgår ramnivån 2017 till 44 877 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir där-
med ca 102 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2016
Bokslut

2017
Godkänd

budget

2017
Regeringens
proposition

2017
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 54 419 55 491 304 55 796
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 521 1 308 50 1 358

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 49 538 49 906 482 50 388
— Skatteinkomster 41 787 41 663 490 42 153
— Övriga inkomster 7 750 8 243 -8 8 235
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 2 474 5 586 -178 5 408
— Nettoupplåning 2 229 5 636 -178 5 458
— Skuldhantering 245 -50 - -50
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Asylsökande och invandring

Det föreslås att det anslag som budgeterats för stöd som betalas till klienterna inom mottagnings-
verksamheten i anknytning till invandringen höjs med 14,9 miljoner euro. Antalet personer som
omfattas av mottagningsverksamheten är större än beräknat i år, dvs. i genomsnitt 14 700 perso-
ner. Det föreslås att anslaget för frivillig återresa ökas med 3 miljoner euro.

Det föreslås att det för övervakningen av verkställandet av avlägsnande ur landet anvisas 100 000
euro, varav 40 000 euro är ett tilläggsanslag.

Krishantering

I utgifterna för militär krishantering föreslås ett tillägg på ca 8,6 miljoner euro, främst på grund
av fortsatt utbildningsinsats i Irak. Av detta belopp är andelen för utrikesministeriets förvaltnings-
område 3,2 miljoner euro och för försvarsministeriets förvaltningsområde 5,5 miljoner euro.

Det föreslås att ett tillägg på 545 000 euro anvisas för civilpersonalens deltagande i krishantering
på grund av att antalet personer som deltar i insatser för civil krishantering är större än beräknat.

100-årsjubileet för Finlands självständighet

För att fira 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleder social- och hälsovårdsministeriet
en ansökningsomgång med anledning av tre nya understödsprogram. Det föreslås att det för den
extra ansökningsomgången anvisas 5,5 miljoner euro av de av Penningautomatföreningens spel-
intäkter som blivit outdelade under tidigare år. Ansökningsomgången är avsedd för sammanslut-
ningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd.

Det föreslås ett tillägg på 120 000 euro för belönande med utmärkelsetecken under jubileumsåret
för Finlands självständighet.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2017

24.10.20 Finansiering av utgifter av engångsnatur med hjälp av den 
oanvända reserven från 2016 1,0

27.10.01 och 18 Justering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016 -15,2
30.20.47 och 61 Anslaget för jordbrukets krispaket i den tredje tilläggsbudgeten för 

2016 ombudgeteras till andra moment 5,0
30.40.44 Ombudgetering av Kemera-stödet 11,0
31.10.77 Tillägg som motsvarar de externa finansieringsandelarna i trafik-

ledsprojekt 13,5
31.40.50 Ombudgetering av bredbandsprojektet 7,6
32.20.42 Ombudgetering av INKA-programmet 4,0
Sammanlagt 27,0
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Positiv strukturomvandling

Det föreslås att 2 miljoner euro anvisas för genomförandet av tillväxtrelaterade pilotförsök till
stöd för att genomföra reformen av yrkesutbildningen inom områden med en positiv strukturom-
vandling. I de pilotprojekt som genomförs 2017—2019 utreds närmare behovet av yrkesutbildade
personer och skapas verksamhetsmodeller med vars hjälp det är möjligt att snabbt och med fram-
förhållning svara mot detta behov. För stärkande av yrkeshögskoleutbildningen inom områden
med en positiv strukturomvandling under 2017—2019 föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro. Det
föreslås att det för skapandet av en gemensam plattform för teknisk högskoleutbildning och forsk-
ning i Åbo reserveras 2 miljoner euro och för utvecklande av en verksamhetsmodell för samar-
bete mellan universitet inom det tekniska området i Sydvästra Finland under 2017—2021 sam-
manlagt 12 miljoner euro, varav finansieringsbehovet för 2017 är 1 miljon euro.

Trafik- och kommunikationsprojekt

För projektet rv 12 Tillola—Keltti som en del av förbindelsesträckan Lahtis—Kouvola föreslås
en fullmakt på 14 miljoner euro samt ett anslag på 7 miljoner euro. Avsikten är att förbättra tra-
fiksäkerheten och smidigheten i trafiken samt att styra trafiken via en planskild anslutning till Ky-
miRing motorbana. Att projektet genomförs utgör ett villkor för finansieringen av KymiRing. För
projektet havsfarleden till Uleåborg föreslås ett anslag på 12,5 miljoner euro för att öka farledens
djup från 10 meter till 12,5 meter i syfte att höja transporteffektiviteten i hamnen. För elektrifie-
ring av Nystadsbanan föreslås en fullmakt på 21 miljoner euro och ett anslag på 2 miljoner euro.
Avsikten med elektrifieringen är att uppnå kostnadsbesparingar inom trafiken samt minska säker-
hets- och miljöriskerna på Åbo bangård.

Det föreslås att fullmakten och anslaget för projektet havsfarleden till Raumo ökas med 2 miljo-
ner euro med anledning av att mängden berg under vattnet som måste sprängas bort i projektet
ökat jämfört med den ursprungliga planen. 

Det föreslås att fullmakten för det riksomfattande bredbandsprojektet förnyas med 1,9 miljoner
euro och att anslaget ökas med 7,6 miljoner euro på grund av förseningen av projekten. 

Finnvera Abp

Det föreslås ett tillägg på 500 miljoner euro till fullmakten för medelsanskaffning till Finnvera
Abp på grund av att maximibeloppet för lån som staten beviljar Finnvera Abp inom ramen för
statsbudgeten höjts genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2017. 

Innovationsfinansieringsverket Tekes

Det föreslås att det till Innovationsfinansieringsverket Tekes lånefullmakt överförs 10 miljoner
euro av det anslag som reserverats för rekapitalisering av Tekes Venture Capital Ab för att
påskynda pilot- och demoprojekt. Den anslagsöverföring som beror på ökningen av fullmakten
är 4,3 miljoner euro 2017. 
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Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro för Innovationsfinansieringsverket Tekes utbetalning
av understöd. Tillägget föranleds av att utbetalningar för projekt inom den offentliga forskningen
överfördes från slutet av 2016 till 2017. 

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

För att stärka det kunnande som krävs för uppföljningen av inrättandet av landskapen och av
verksamheten i landskapen föreslås ett tillägg på 400 000 euro för finansministeriets omkostna-
der.

För utgifterna för inrättande av landskapens informationsförvaltning och för landskapens förbe-
redelsefas och temporära förvaltning föreslås ett tillägg på 22 miljoner euro.

Det föreslås att ett anslag på sammanlagt 30 miljoner euro anvisas för statsunderstöd som beviljas
för kostnader som föranleds av pilotprojekt om valfrihet för kunder inom social- och hälsovården.

För kostnaderna för inrättande av den styrenhet som förutsätts enligt lagen om ordnande av
social- och hälsovård föreslås det att det beviljas ett anslag på 230 000 euro till social- och hälso-
vårdsministeriet.

Ägarstyrningen

För rekapitalisering av Governia Oy föreslås ett anslag på 8,2 miljoner euro. Finska staten och
Ryska federationen utarbetar ett avtal för anskaffning av fastigheten Finlandshuset i S:t Peters-
burg till finska staten. I fördraget är Governia Oy, som är ett helt statsägt bolag med specialupp-
gifter, på statens vägnar köpare av objektet.

Det föreslås att statens ägarandel i Neste Abp och Vapo Oy minskas från nuvarande 50,1 % så att
ägarandelen i båda bolagen är minst 33,4 % av den rösträtt som samtliga aktier medför. Då kan
staten fortfarande trygga sin ställning i alla betydande beslut som gäller aktiebolagen.

Andra justeringar

Under huvudtiteln för statsrådets kansli reserveras finansiering för utgifterna för statsbegravning-
en för framlidne president Mauno Koivisto.

Antalet ministrar har ökats från 14 till 17 ministrar. Samtidigt har antalet specialmedarbetare för
ministrarna ökat med sju. Det föreslås därför att anslaget för löner ökas med 645 000 euro. I för-
slaget har de besparingar som regeringen riktat mot ministrarnas löner beaktats.

För skötseln av unionens tvärsektoriella ärenden, såsom Storbritanniens utträde ur EU, föreslås
en omfördelning av finansieringen inom statsrådets kanslis huvudtitel.

För Finlands EU-ordförandeskapsperiod i slutet av 2019 förbereder man sig genom ett nytt mo-
ment Finlands EU-ordförandeskap. För inledande av arrangemangen för ordförandeskapet före-
slås det att det reserveras 200 000 euro för avlönande av personal inom statsrådets kansli 2017. 
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Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot inleder sin verksamhet i Helsingfors
i höst. För betalning av Finlands medlemsavgift och deltagaravgift för 2017 till centret föreslås
det att det reserveras 750 000 euro under statsrådets kanslis huvudtitel.

För justitieministeriets särskilda utgifter föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro i utgifter för kun-
görelser av dödande av Sampo Abp:s aktiebrev och ett avdrag på 8 miljoner euro för skadestånd
som motsvarar förverkandepåföljder som dömts förverkade till staten med anledning av att utbe-
talningarna av ersättningar i anslutning till WinCapita-helheten huvudsakligen beräknas bli upp-
skjutna till år 2019.

Det föreslås att 200 000 euro beviljas för inledande av planeringen av skyddspolisens projekt för
verksamhetslokaler. 

I utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 21,2 miljoner
euro för ersättande av valutakursförluster i samband med anskaffningar av försvarsmateriel.
Under momenten inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås ett avdrag på samman-
lagt 15,7 miljoner euro som justering enligt den faktiska indexutvecklingen 2016. 

Senatfastigheter får rätt att sälja en fastighet i stadsdelen Rödbergen i Helsingfors stad för en
köpesumma på 14,05 miljoner euro. Fastigheten hör inte till viktiga objekt enligt statens fastig-
hetsstrategi.

Det föreslås att det anslag som reserverats för prestationer till följd av statsborgen ökas med 8,2
miljoner euro för den grundliga renoveringen av Finlandshuset, som finns i S:t Petersburg och
som drivs av stiftelsen Pietari-säätiö, på grund av prestationer till följd av borgensansvaret för lån
som tagits hos Danske Bank. 

Regeringen beslutade i samband med planen för de offentliga finanserna för 2018—2021 om
genomförande av ett utvecklingsprogram för databaserad forskning. För inledandet av program-
met föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

För undervisnings- och kulturministeriet föreslås en fullmakt att bevilja statsunderstöd till Stif-
telsen för Finlands lantbruksmuseum för hyreskostnader för en ny tilläggsbyggnad för lantbruks-
museet Sarka. Med anledning av tilläggsbyggnaden ökar museets hyreskostnader med högst
147 000 euro. Behovet av ytterligare utrymme orsakas av att undervisningssamlingen vid
Helsingfors universitets lantbruksmuseum flyttas till lantbruksmuseet Sarka.

Eftersom totalkostnadskalkylen för projektet för totalrenovering och modernisering av Olympia-
stadion har stigit föreslås för undervisnings- och kulturministeriet en fullmakt att ingå förbindel-
ser i anslutning till projektet så att de, inklusive tidigare förbindelser och utgifter, under 2017—
2027 föranleder staten sådana utgifter på sammanlagt högst 26 miljoner euro som finansieras med
vinstmedel från penningspelsverksamhet. Förutsättningen för finansieringen är att Helsingfors
stad bidrar till kostnaderna för projektet med en minst lika stor andel. Behovet av tilläggsanslag
täcks genom att man intäktsför 6 miljoner euro av de outdelade tippningsvinstmedlen 2017 och
resten, 20 miljoner euro, från sådana vinstmedel från penningspelsverksamheten som riktas till
idrott och motion 2018—2027.
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Ett anslag på 3,5 miljoner euro föreslås för understöd som beviljas för byggkostnaderna för
KymiRing center för motorsport som är under byggnad. Villkoret för att bevilja och betala stats-
understödet är att det med hjälp av finansiärernas juridiskt bindande finansiella åtaganden kan
konstateras att den totala finansiering som projektet för centret för motorsport kräver kommer att
genomföras.

Till Naturresursinstitutet förslås ett tillägg på 1,6 miljoner euro för Nyslotts omstrukturering av
sin verksamhet till strategiskt verksamhetsställe, som utvecklar verksamhetssätten och nya
affärsmodeller för att forskningsresultat inom skogsbioekonomin ska överföras i praktiken.

För ibruktagandet av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett
tilläggsanslag på 10 miljoner euro till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.

I omkostnaderna för Patent- och registerstyrelsen föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för att in-
föra ett förmånstagarregister i anslutning till revideringen av penningtvättlagstiftningen och ett
tillägg på 0,75 miljoner euro för att utveckla det internationella systemet för beviljande av iden-
tifieringskoder för juridiska personer till företag och för uppdatering av uppgifterna i systemet.
Dessutom föreslås det att anslaget under momentet minskas med 1,4 miljoner euro till följd av att
ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet skjuts upp till 2018.

Det föreslås att användningsändamålet för det anslag som beviljades för innovationsstöd till me-
dierna i budgeten för 2015 och 2016 utvidgas så att det även omfattar stöd till nyhets- och aktu-
alitetsverksamhet vid kanaler som betjänar allmänintresset, utöver vilket det föreslås ett separat
tilläggsanslag på 1 miljon euro för ovannämnda ändamål.

Besvärsnämnden för social trygghet och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden kommer att
flytta in i gemensamma lokaler. Det föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 330 000 euro till
nämnderna för kostnaderna för flytten och för möbelanskaffningar. 

Eftersom genomförandet av ICT-direktivet och direktivet om säsongsanställning har fördröjts fö-
reslås det att anslagsbehovet minskas med sammanlagt 8,8 miljoner euro under momentet om fa-
miljeförmåner och momentet om sjukförsäkring som betalas med statliga medel. 

I statens betalningsandel av de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare föreslås
en höjning på 19,6 miljoner euro. Behovet föranleds av att antalet försäkrade har minskat. 

För den statliga ersättningen för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård fö-
reslås ett tillägg på 1 miljon euro, vilket till motsvarande belopp dras av som överföring av en-
gångsnatur från anslaget för anskaffning av vaccin. 

För statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och
pälsdjursuppfödare föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljon euro. Anslaget används för ett projekt
som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och som syftar till att stödja lantbruks-
företagare så att de orkar med sitt arbete.

Det föreslås 5 miljoner euro till miljöministeriet för bekämpning av miljöskador på grund av ris-
ken för förorening av miljön till följd av Belvedere Mining Oy:s konkurs. 
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Inom statens bostadsfond föreslås det att 11 miljoner euro av investeringsunderstödet för grupper
med särskilda behov överförs till understöd för installation av hissar. 

Kalkylen för ränteutgifterna höjs med 50 miljoner euro främst på grund av förändring i ränte-
nivån.

De av riksdagen godkända anslagen för 2017 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel
Godkänd

 budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 179 988 000 - 179 988 000
22. Republikens president 13 729 000 - 13 729 000
23. Statsrådets kansli 211 130 000 10 603 000 221 733 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 079 337 000 3 719 000 1 083 056 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 916 747 000 -6 589 000 910 158 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 520 235 000 18 212 000 1 538 447 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 829 719 000 11 949 000 2 841 668 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 025 673 000 46 823 000 17 072 496 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 759 425 000 20 491 000 6 779 916 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 584 043 000 23 280 000 2 607 323 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 227 864 000 42 819 000 3 270 683 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 050 448 000 25 985 000 3 076 433 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 14 599 352 000 51 500 000 14 650 852 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 186 704 000 4 987 000 191 691 000
36. Räntor på statsskulden 1 307 510 000 50 000 000 1 357 510 000
Sammanlagt 55 491 904 000 303 779 000 55 795 683 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2017 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning
Godkänd

 budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 41 663 184 000 490 266 000 42 153 450 000
12. Inkomster av blandad natur 5 298 368 000 -1 609 000 5 296 759 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 484 964 000 -6 800 000 2 478 164 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 459 241 000 - 459 241 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 49 905 757 000 481 857 000 50 387 614 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 5 586 147 000 -178 078 000 5 408 069 000
Sammanlagt 55 491 904 000 303 779 000 55 795 683 000



Tilläggsbudgeten för 2017

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 490 266 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 251 000 000

03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg ................................................. 31 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg .......................................................... 220 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 186 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg .................................................................... 186 000 000

10. Övriga skatter 52 000 000

03. Bilskatt, tillägg ................................................................................ 52 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur 1 266 000

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg ......................... 1 266 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -1 609 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 788 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg ..... 3 788 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 550 000

98. Inkomster från EU, tillägg ............................................................... 1 550 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde -830 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
avdrag .............................................................................................. -830 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 000 000

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverk-
samhetens vinstmedel, tillägg .......................................................... 6 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 19 133 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg ...................................................... 19 133 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 5 500 000

90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg ............................. 5 500 000

39. Övriga inkomster av blandad natur -36 750 000

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -36 750 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -6 800 000

01. Ränteinkomster 200 000

07. Räntor på depositioner ..................................................................... 200 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst -7 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag .............................................. -7 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN -178 078 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -178 078 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag .................................... -178 078 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

303 779 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDETS KANSLI 10 603 000

01. Förvaltning 1 533 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 688 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmed-

arbetare (förslagsanslag), tillägg ..................................................... 645 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservations-

anslag 3 år), avdrag .......................................................................... -100 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år) 100 000
24. Finlands EU-ordförandeskap  (reservationsanslag 2 år) ................. 200 000

10. Ägarstyrningen 8 200 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 8 200 000

90. Övriga utgifter 870 000

21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg ....................................................... 120 000
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetens-

centret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år) ..... 750 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 719 000

01. Utrikesförvaltningen 19 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 19 000

10. Krishantering 3 700 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 3 155 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag), tillägg ... 545 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete —

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) .............. —
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90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde —

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska 
regionen (reservationsanslag 3 år) ................................................... —

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -6 589 000

01. Ministeriet och förvaltningen -6 469 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -89 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitie-

ministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg ................................... 100 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), avdrag ...................................... -6 500 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................ 20 000

10. Domstolar och rättshjälp —

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttviste-
nämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) ........................... —

40. Verkställighet av straff -120 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -120 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 18 212 000

01. Förvaltning 112 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -3 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 115 000

10. Polisväsendet 200 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...... 200 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet 

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

40. Invandring 17 900 000

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................... 3 000 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg 14 900 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 949 000

10. Militärt försvar 6 483 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -10 270 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg . 16 753 000

30. Militär krishantering 5 466 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 5 466 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 46 823 000

01. Förvaltning 375 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 375 000

10. Beskattningen och Tullen —

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) ................................................ —

20. Tjänster för statssamfundet —

88. Senatfastigheter ............................................................................... —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen 140 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 140 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning —

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

50. Pensioner och ersättningar -200 000

50. Skadestånd (förslagsanslag), avdrag ............................................... -200 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen 17 940 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 1 500 000
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05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomföran-
det av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 22 000 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster 
(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -5 560 000

80. Överföringar till landskapet Åland 11 168 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg ................................. 2 168 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg .... 9 000 000

90. Stöd till kommunerna 9 200 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 9 200 000

92. EU och internationella organisationer 8 200 000

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg ... 8 200 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 20 491 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verk-
samhetsområdet -84 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -9 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -75 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare 
(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet —

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspe-
dagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) ............ —

20. Yrkesutbildning 2 000 000

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000

40. Högskoleundervisning och forskning 9 000 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 
område (reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................... 9 000 000
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70. Studiestöd 75 000

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 75 000

80. Konst och kultur —

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservations-
anslag 2 år) ...................................................................................... —

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) ............................... —

90. Idrottsverksamhet 9 500 000

50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran 
inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg ............................. 6 000 000

55. Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats 
(reservationsanslag 2 år) .................................................................. 3 500 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 23 280 000

01. Förvaltning och forskning 5 660 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 3 060 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 600 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 1 000 000

10. Utveckling av landsbygden —

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 6 600 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ... 1 100 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 500 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 2 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond 

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

40. Naturresursekonomi 11 020 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 11 020 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 42 819 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter -11 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -11 000

10. Trafiknätet 35 012 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 35 012 000

20. Myndighetstjänster för trafiken -825 000

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -825 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation 8 643 000

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år) .................. —
45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid kanaler som betjänar 

allmänintresset (reservationsanslag 3 år), tillägg ............................ 1 000 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-

projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................... 7 643 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 25 985 000

01. Förvaltning -630 000

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

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -630 000

20. Närings- och innovationspolitik 12 630 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes 
(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -1 370 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 10 000 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 000 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) .......... —
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 4 300 000
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87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) .................... —
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab 

(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -4 300 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 10 000 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 10 000 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 1 350 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 1 350 000

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader 
(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 2 000 000

41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år), 
tillägg ............................................................................................... 2 000 000

60. Energipolitik 635 000

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 635 000

70. Integration —

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning 
(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet 
(förslagsanslag) ................................................................................ —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 51 500 000

01. Förvaltning 680 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 230 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 111 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 219 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är 
underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 120 000
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03. Forskning och utveckling 120 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 120 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande 
utkomststöd samt vissa tjänster -1 300 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -1 300 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa 3 400 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) ......... —
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) ............................ —
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ............ 3 400 000

30. Sjukförsäkring -7 500 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -7 500 000

40. Pensioner 19 600 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
företagare (förslagsanslag), tillägg .................................................. 19 600 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 
vissa andra lagar (förslagsanslag) .................................................... —

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 30 000 000

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och 
sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och 
patientöverföringar (förslagsanslag) ................................................ —

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. 30 000 000

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

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas —

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag ................ -1 000 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i 

företagshälsovård (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................ 1 000 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjurs-
uppfödare 1 000 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för 
lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 1 000 000
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90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 5 500 000

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av 
hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg ............... 5 500 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 987 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader -13 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -13 000

10. Miljö- och naturvård 5 000 000

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år), tillägg ....... 5 000 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) ..................... —

20. Samhällen, byggande och boende —

02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet  (reservations-
anslag 3 år) ...................................................................................... —

60. Överföring till statens bostadsfond .................................................. —

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 50 000 000

01. Ränta på statsskulden 50 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg ................................ 50 000 000

Anslagens totalbelopp: 

303 779 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

03. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  31 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en högre genomsnittsränta på inlåningsstocken än
beräknat.

2017 I tilläggsb. 31 000 000
2017 budget 43 000 000
2016 bokslut 89 095 547
2015 bokslut 110 410 026



11.0426

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  220 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att det månatliga inflödet varit klart större än beräknat.
Att utvecklingen varit bättre än väntat verkar huvudsakligen bero på att behandlingen av arvs-
och gåvoskatteposterna snabbats upp betydligt vid Skatteförvaltningen under 2017.

2017 I tilläggsb. 220 000 000
2017 budget 510 000 000
2016 bokslut 522 259 779
2015 bokslut 630 918 741

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  186 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att bedömningarna av hur det ekonomiska läget och den
privata konsumtionen kommer att utvecklas har förbättrats jämfört med den tidigare prognosen.
Inflödet av mervärdesskatt var i slutet av 2016 också något större än väntat, vilket för sin del höjer
prognosen för 2017.

2017 I tilläggsb. 186 000 000
2017 budget 17 131 000 000
2016 bokslut 17 106 964 879
2015 bokslut 16 628 487 549

10.  Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  52 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att prognosen både för antalet fordon som säljs och för
det genomsnittliga skattebeloppet har förbättrats.

2017 I tilläggsb. 52 000 000
2017 budget 853 000 000
2016 bokslut 963 541 452
2015 bokslut 884 127 174
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19.  Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  1 266 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Justeringen av inkomstposten föranleds av en utauktionering av frekvensom-
rådet 700 megahertz (MHz). Frekvensauktionen (700 MHz) ger 2017 ett inflöde av koncession-
avgifter på sammanlagt 13 266 000 euro.

2017 I tilläggsb. 1 266 000
2017 budget 40 704 000
2016 bokslut 28 974 409
2015 bokslut 28 665 476
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  3 788 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 3 550 000 euro av en ökning av intäkterna från de hand-
läggningsavgifter för visum som fås från de finska beskickningarna i Ryssland, och 238 000 euro
av FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering.

2017 I tilläggsb. 3 788 000
2017 budget 31 103 000
2016 bokslut 37 093 078
2015 bokslut 50 442 915

26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  1 550 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att slutbetalningen för årsprogrammet för 2013 för
Europeiska flyktingfonden fördröjts.

2017 I tilläggsb. 1 550 000
2017 budget 8 396 000
2016 bokslut 43 634 598
2015 bokslut 10 844 313

27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet dras det av  830 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds i huvudsak av att FN-ersättningarna för UNIFIL-insatsen i
Libanon har preciserats.

2017 I tilläggsb. -830 000
2017 budget 4 868 000
2016 bokslut 6 800 379
2015 bokslut 4 728 637

29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  6 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att projektet för totalrenovering och modernisering av
Olympiastadion tilläggsfinansieras genom användning av fondmedel.

2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 545 686 000
2016 bokslut 543 044 183
2015 bokslut 541 867 584

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  19 133 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 6 103 000 euro av slutbetalningen av det av EU bevilja-
de TEN-T-stödet för projektet Ringbanan och 6 409 000 euro av slutbetalningen av det av EU be-
viljade TEN-T-stödet för den andra etappen av projektet Seinäjoki—Uleåborg. Motsvarande
anslagsökningar har antecknats under moment 31.10.77. Av tillägget föranleds 5 621 000 euro av
slutbetalningen av det av EU beviljade TEN-T-stödet för WINMOS-projektet, och 1 000 000
euro av extern finansiering för projektet för elektrifieringen av banavsnittet Björneborg—
Tallholmen.

2017 I tilläggsb. 19 133 000
2017 budget 4 145 000
2016 bokslut 153 194 639
2015 bokslut 17 733 922
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33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Avkastning av penningspelsverksamhet

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  5 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att en outdelad andel av Penningautomatföreningens
medel som upptas i social- och hälsovårdsministeriets balansräkning frigörs för ytterligare utdel-
ning av understöd.

2017 I tilläggsb. 5 500 000
2017 budget 449 163 000
2016 bokslut 426 788 000
2015 bokslut 426 288 000

39.  Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet dras det av  36 750 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Den 4 februari 2016 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition
(RP 1/2016 rd) med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervak-
ning, där det föreslås att dagsboten och ordningsboten ska höjas i enlighet med med regerings-
programmet. Behandlingen av propositionen pågår fortfarande i riksdagen, så bötesinkomsterna
blir i år mindre än vad som tidigare beräknats. Vid dimensioneringen av anslaget har också beak-
tats de åtgärder som inom inrikesministeriets förvaltningsområde vidtagits för att effektivisera
trafikövervakningen.

2017 I tilläggsb. -36 750 000
2017 budget 193 000 000
2016 bokslut 112 200 430
2015 bokslut 72 938 660
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.  Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas inflyta  200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomsterna utgör inkomster enligt förordningen om statsbudgeten (1243/
1992). Under momentet antecknas som inkomster de ränteinkomster som inflyter genom place-
ring av den del av statens kassareserver som överstiger det dagliga behovet.

2017 I tilläggsb. 200 000
2016 bokslut 855 885
2015 bokslut 3 628 582

04.  Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet dras det av  7 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att Finlands Bank intäktsfört mindre till staten än beräk-
nat.

Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut för 2016 och på framställning av direktio-
nen beslutat att banken intäktsför 91 miljoner euro till staten.

2017 I tilläggsb. -7 000 000
2017 budget 98 000 000
2016 bokslut 98 000 000
2015 bokslut 137 500 000
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av  178 078 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på
178 078 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 458 069 000 euro år
2017. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
5 408 069 000 euro år 2017.

2017 I tilläggsb. -178 078 000
2017 budget 5 586 147 000
2016 bokslut 2 473 716 053
2015 bokslut 4 405 769 398

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 5 458
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 5 408
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  688 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 150 000 euro för utgifter
för statsbegravning, 60 000 euro i överföring från moment 26.01.01 för utgifter för statsrådets ge-
mensamma plattform för webbpublicering, 93 000 euro i överföring från momenten 24.01.01,
25.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 31.01.01 och 35.01.01 för en slutlig koncentrering av statsrådets
tidningsanskaffningar till statsrådets kansli samt 430 000 euro för planering och anskaffning av
tekniska lösningar för elektronisk distribution av säkerhetsklassificerade handlingar på EU
Restreint nivå (EU-R). Avsikten är att i huvudsak ta i bruk det elektroniska distributionssystemet
ett halvt år före Finlands ordförandeskapsperiod. Planeringen och anskaffningen av systemet
uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt ca 1 500 000 euro och årliga underhållsutgifter på
ca 380 000 euro.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 45 000 euro i överföring till moment 24.01.01
för löneutgiften för ett årsverke på grund av omorganiseringen av statsrådets telefonväxelverk-
samhet.
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2017 I tilläggsb. 688 000
2017 budget 123 240 000
2016 bokslut 125 013 000
2015 bokslut 114 567 000

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  645 000  euro. 

Motiveringen till momentet ändras så att det antal anställda som avlönas med anslag under
momentet är högst 63, varav 17 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 42 special-
medarbetare.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av regeringens beslut att öka antalet ministrar med tre, och
i det har beaktats löneutgifter för åtta månader för tre ministrar och sju specialmedarbetare.

2017 I tilläggsb. 645 000
2017 budget 5 575 000
2016 bokslut 5 351 173
2015 bokslut 5 394 241

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget också får användas högst 120 000 euro för
avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för
uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska
unionen. 

F ö r k l a r i n g :  Beredningen och genomförandet av Finlands EU-ordförandeskapsperiod
minskar tillfälligt ministeriernas möjligheter att lösgöra personalresurser för nationella experter.
Samtidigt har antalet horisontella, till sin natur aktuella EU-uppgifter ökat i statsrådet särskilt på
grund av Storbritanniens utträde ut EU och de kommande förhandlingarna om budgetramen. För
skötseln av uppgifterna behövs extra personal för viss tid, vilket gagnar hela statsrådet och stöder
samordningen av alla ministeriers mål. Uppgifterna är centrala med tanke på säkerställandet av
Finlands EU-inflytande. Till momentets egentliga användningsändamål, dvs. löneutgifter för
EU:s nationella experter, får under innevarande år användas även anslag som överförts från 2016.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 1 000 000
2016 bokslut 1 000 000
2015 bokslut 1 000 000

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 23.01.23 och föranleds av att finansie-
ringsbehovet för samordningen av försöksverksamhet blir mindre än beräknat, medan det upp-
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skattade finansieringsbehovet för främjande av försöksverksamhet har preciserats till större än
tidigare.

2017 I tilläggsb. -100 000
2017 budget 11 400 000
2016 bokslut 11 400 000
2015 bokslut 6 400 000

23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  100 000  euro.

Anslaget får användas

1) till främjande av försök

2) till utgifter för projektet för en digital finansieringsplattform för försöksverksamhet.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är en överföring från moment 23.01.22 och ska användas för finan-
siering av mindre försök och vid behov också för utgifter för projektet för försöksverksamhet.

Försöken ger den största samhälleliga nyttan när kunskap och information koncentreras, de bästa
idéerna genomförs snabbt och smidigt oberoende av deras ursprung och kunskap och information
utnyttjas systematiskt i beslutsfattandet. Med hjälp av mindre försök som genomförs på initiativ
av medborgarna uppstår det nya, användbara tillvägagångssätt vars nytta kan testas och spridas i
större omfattning med hjälp av större försök vars effekter mäts noggrant.

2017 I tilläggsb. 100 000
2016 bokslut 2 000 000

24. Finlands EU-ordförandeskap  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  200 000  euro.

Anslaget får användas

1) till avlönande av nödvändig visstidsanställd extra personal till uppgifter som föranleds av
Finlands EU-ordförandeskap,

2) till betalning av övertidsersättningar som föranleds av Finlands EU-ordförandeskap eller för-
beredelser inför det, 

3) till utgifter som föranleds av lokaler som behövs för den extra personalen,

4) till betalning av utgifter för resor och representation.

F ö r k l a r i n g :  Finland är ordförande i Europeiska unionen 1.7—31.12.2019. Det är nödvän-
digt att inleda förberedelserna inför ordförandeskapsperioden redan år 2017, vilket förutsätter av-
lönande av extra personal för de uppgifter som är centralast med tanke på planeringen till stats-
rådets kansli, som svarar för arrangemangen inför ordförandeskapsperioden. Vid dimensione-
ringen av anslaget har de direkta utgifterna år 2017 för förberedelserna inför ordförandeskapet,
såsom utgifter för löner och lokaler för personalen, beaktats. 
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2017 I tilläggsb. 200 000

10.  Ägarstyrningen

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  8 200 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att staten får avstå från sitt innehav i Neste
Abp och Vapo Oy på så sätt att statens ägarandel i båda bolagen är minst 33,4 procent av det rös-
tetal som samtliga aktier medför.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av kapitaliseringen av Governia Oy. Finska staten och Rys-
ka federationen utarbetar ett avtal för anskaffning av fastigheten Finlandshuset i S:t Petersburg
till finska staten. I fördraget är Governia Oy, som är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter,
på statens vägnar köpare av objektet. Beslutet om beredning som syftar på köp av Finlandshuset
fattades vid statsminister Sipiläs och premiärminister Medvedevs möte i december 2016. Genom
lösningen strävar man efter att säkerställa kontinuiteten när det gäller verksamhetsmiljön i S:t Pe-
tersburg för Finlands institut i S:t Petersburg, Finlandsskolan samt flera finländska aktörer inom
näringslivet och organisationer som är verksamma i Finlandshuset. Vid dimensioneringen av ka-
pitaliseringen av Governia bereder man sig även på att täcka de hyror på uppskattningsvis ca
200 000 euro som institutet i S:t Petersburg, som varit hyresgäst i huset, lämnat obetalda.

Ändringarna i innehavsgränserna baserar sig på på det principbeslut om statens ägarpolitik som
statsrådet godkände den 13 maj 2016 samt på den ändring av 3 § i lagen om statens bolagsinnehav
och ägarstyrning (1368/2007) som trädde i kraft 1.1.2017.

2017 I tilläggsb. 8 200 000
2017 budget 5 700 000
2016 bokslut 5 700 000
2015 bokslut 1 700 000

90.  Övriga utgifter

21. Ordnar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  120 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av belöningar som år 2017 anknyter till jubileumsåret för
Finlands självständighet, bl.a. belöningar av finländska olympiska mästare, samt av antalet pla-
nerade statsbesök. Dessutom ökas utgifterna av förnyandet av ordenspaketet och belöningen av
veteraner som fortsätter år 2017.

2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 700 000
2016 bokslut 813 899
2015 bokslut 691 013
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61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av
hybridhot (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  750 000  euro.

Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgif-
ter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen
en proposition med förslag till lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybrid-
hot. I lagförslaget definieras centrets rättsliga ställning, verksamhetsställe, organisering, finansie-
ring och andra centrala frågor som anknyter till inrättandet av centret. Huvuduppgifter för centret
som behandlar Europas hybridhot samt motåtgärder är forskning och analys, utbildning och öv-
ningar, utveckling av doktriner och koncept, spridande av bästa praxis, identifiering av samar-
betssätt och samarbetsmöjligheter samt produktion av information till stöd för beslutsfattande
som gäller svarande på hybridhot. 

Avsikten är att centret inleder sin verksamhet år 2017. Utgifterna för centrets verksamhet år 2017
beräknas uppgå till cirka 750 000 euro, som finansieras i sin helhet såsom Finlands betalningsan-
del. Från ingången av 2018 finanseras centrets verksamhet utöver Finlands betalningsandel med
andra deltagarländers deltagaravgifter. Det bedöms att utöver Finland deltar nio andra parter i
centrets verksamhet år 2017. Via statsbudgeten betalas till centret endast Finlands finansierings-
andel, som innehåller en andel för hyresutgifter.

2017 I tilläggsb. 750 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  19 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 45 000 euro i överföring
från moment 23.01.01 motsvarande löneutgiften för ett årsverke på grund av omorganiseringen
av statsrådets telefonväxelverksamhet och som avdrag 26 000 euro i överföring till moment
23.01.01 för slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli.

2017 I tilläggsb. 19 000
2017 budget 220 484 000
2016 bokslut 224 930 000
2015 bokslut 234 079 000

10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 155 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 300 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 012 000
05. Gemensamma utgifter 8 140 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 990 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 3 723 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanterings-
veteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter 
för krishantering 417 000
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F ö r k l a r i n g :  Tillägget under punkterna 05. och 18. i dispositionsplanen föranleds av konse-
kvenserna 2017 av en eventuell fortsättning på utbildningsinsatsen i Irak. Som planeringsgrund
har använts en styrka på ca 100 soldater (september—december) över en period på fyra månader.
Avdraget under punkt 08. i dispositionsplanen föranleds av minskade löneutgifter för insatsen.
Avdraget under punkt 19. i dispositionsplanen täcks med poster som överförts från tidigare år.

2017 I tilläggsb. 3 155 000
2017 budget 49 774 000
2016 bokslut 56 446 000
2015 bokslut 49 205 991

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  545 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 545 000 euro och överföringen på 75 000 euro från punkt 02. i dis-
positionsplanen hänförs till punkt 01. i dispositionsplanen på grund av att antalet personer som
deltar i insatser för civil krishantering är större än beräknat.

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 166 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 21 491 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 300 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 830 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 11 380 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 014 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 166 000
Sammanlagt 52 929 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

05. Gemensamma utgifter +660 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan -827 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak +3 730 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -408 000
Sammanlagt 3 155 000

Dispositionsplan (euro)

01. Civil krishantering 15 230 000
02. Valobservatörer 175 000
03. Fredsförmedling 500 000
Sammanlagt 15 905 000
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2017 I tilläggsb. 545 000
2017 budget 15 360 000
2016 bokslut 13 949 443
2015 bokslut 15 236 225

30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till företag och andra sam-
manslutningar som verkar i Finland inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM,
som administreras av Tekes, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsk-
nings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning
(EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för utvecklings-
innovationsprogrammet BEAM också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid stat-
liga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskaps-
spridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momentet har ändrats med ett omnämnande av kommissio-
nens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. I och med hänvisningen
överensstämmer grunderna för användningen av anslaget under momentet med grunderna för an-
vändningen av anslagen under momenten 32.20.40, 32.20.43 och 32.20.83. Motiveringen till mo-
mentet kompletteras dessutom så, att anslaget också får användas för finansiering av forsknings-
och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer
för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning och kunskapsspridning.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 535 195 000
2016 bokslut 504 343 000
2015 bokslut 802 582 000

90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservations-
anslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget och det anslag som överförts från 2016 också
får användas till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sex
årsverken i projekt som genomförs av statliga ämbetsverk och inrättningar och som stöder Fin-
lands ordförandeskap i Arktiska rådet. 

F ö r k l a r i n g :  Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017—2019. Ordförandeskapet är en
unik möjlighet att genom egna projektinitiativ föra fram Finlands arktiska kunnande och främja
möjligheter till affärsverksamhet i de arktiska regionerna. De projekt som finansieras under mo-
mentet är av väsentlig betydelse när det gäller genomförandet av Finlands ordförandeskapspro-
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gram. Projekt genomförs på bred front av olika statliga aktörer. Det är ändamålsenligt att använda
både ordinarie personal och visstidsanställda i projekten. 

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 1 800 000
2016 bokslut 1 600 000
2015 bokslut 2 100 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  89 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget utgör 60 000 euro en överföring till moment 25.01.03 för över-
vakning av verkställande av avlägsnande ur landet, 20 000 euro en överföring till moment
25.01.50 för anskaffning av utrustning till stöd för mötestjänster vid samekulturcentret Sajos och
9 000 euro en överföring till moment 23.01.01 för slutlig koncentrering av statsrådets tidningsan-
skaffningar till statsrådets kansli.

2017 I tilläggsb. -89 000
2017 budget 20 446 000
2016 bokslut 21 428 000
2015 bokslut 22 675 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att övervakningsuppgifterna i samband
med avlägsnande av asylsökande ur landet har ökat. Av tillägget utgör 60 000 euro en överföring
från moment 25.01.01.

2017 I tilläggsb. 100 000
2017 budget 7 188 000
2016 bokslut 7 408 000
2015 bokslut 7 361 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  6 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 500 000 euro i utgifter för
kungörelser av dödande av Sampo Abp:s aktiebrev och som avdrag 8 000 000 euro på grund av
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att utbetalningarna av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen i anslutning till Win-
Capita-fallet huvudsakligen beräknas bli uppskjutna till år 2019. Utbetalningarna har skjutits upp
framför allt på grund av att rättegångarna varit utdragna och att behandlingen av begäran om ut-
vidgad rättshjälp i Storbritannien fördröjts. 

2017 I tilläggsb. -6 500 000
2017 budget 19 032 000
2016 bokslut 13 492 078
2015 bokslut 10 923 142

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  20 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (1 000 euro)

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 25.01.01 för anskaffning av utrustning
till stöd för mötestjänster vid samekulturcentret Sajos. Tillägget riktas i dispositionsplanen till
punkten Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi.

2017 I tilläggsb. 20 000
2017 budget 8 305 000
2016 bokslut 6 165 130
2015 bokslut 4 397 245

10.  Domstolar och rättshjälp

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för betalning av
utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

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

Momentets rubrik har ändrats.

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 933
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 202
Övriga understöd (högst) 190
Sammanlagt 8 325
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2017 I tilläggsb. —
2017 budget 61 152 000
2016 bokslut 61 849 000
2015 bokslut 60 076 000

40.  Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  120 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 33.01.06.

2017 I tilläggsb. -120 000
2017 budget 210 984 000
2016 bokslut 211 176 000
2015 bokslut 228 921 000



45

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  3 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 60 000 euro i överföring
till moment 23.01.01 för utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering och
som tillägg 57 000 euro för uppgifter i anslutning till kompetensutveckling när det gäller motver-
kande av hybridhot. 

2017 I tilläggsb. -3 000
2017 budget 13 632 000
2016 bokslut 14 647 000
2015 bokslut 16 218 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  115 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av Fin-
lands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och
hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna
45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, ar-
tiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/
EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr
574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG
samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt
att  finansiella korrigeringar inte kan hänföras till den nationella finansieringen.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av eventuella förpliktelser som följer av finansiella korri-
geringar enligt beslut av Europeiska kommissionen. 

2017 I tilläggsb. 115 000
2017 budget 32 224 000
2016 bokslut 47 260 000
2015 bokslut 14 288 000
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10.  Polisväsendet

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget f öranleds av inledandet av ett projekt för ombyggnad av Skydds-
polisens lokaler.

2017 I tilläggsb. 200 000
2017 budget 27 391 000
2016 bokslut 24 009 000

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det för projektet för myndigheternas gemensam-
ma fältledningssystem (KEJO) får ingås förbindelser så att de, inklusive de utgifter som föranleds
av förbindelser som ingåtts tidigare, föranleder staten utgifter på sammanlagt högst 21 500 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  I den tredje tilläggsbudgeten för 2014 beviljades projektet en tilläggsfullmakt
på 5,0 miljoner euro utöver den tidigare fullmakten på 15 miljoner euro. Av tilläggsfullmakten
beräknades 1,5 miljoner euro finansieras genom ett anslag ur EU:s fond för inre säkerhet (ISF-P)
som söks vid en senare tidpunkt, varvid behovet av nationella anslag under momentet hade mins-
kat från 5,0 miljoner euro till 3,5 miljoner euro. I och med det ändringsavtal som undertecknades
i början av 2017 har projektets tidtabell och kostnadsförslag ändrats och den EU-finansiering som
beviljades projektet den 30 juni 2016 lämnas att öka projektets totalfinansiering. Ökningen av
fullmakten är i enlighet med detta 1,5 miljoner euro.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 4 000 000
2016 bokslut 12 922 000
2015 bokslut —

40.  Invandring

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att utgiftsbehoven ökat. 

2017 I tilläggsb. 3 000 000
2017 budget 5 800 000



26.40 47

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  14 900 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbe-
slut.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att antalet personer som omfattas av mottagningsverk-
samheten är större än väntat.

Migrationsverket har uppskattat att mottagningsverksamheten år 2017 omfattar i genomsnitt
14 700 personer. Antalet har minskat långsammare än väntat på grund av tiderna för handlägg-
ning av besvär och utmaningarna i fråga om placering i kommunerna. 

2017 I tilläggsb. 14 900 000
2017 budget 37 000 000
2016 bokslut 77 618 884
2015 bokslut 28 023 690
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  10 270 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget också får användas högst
1 000 000 euro till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som för-
anleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av
försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra
motsvarande behov inom försvarsförvaltningen.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 479 000 euro.

Fullmakter
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ökas med 5 299 000
euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst
197 150 000 euro åren 2017—2021.

Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för
primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ökas med 4 581 000 euro så att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 12 399 000 euro åren
2017—2020.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 11 992 000 euro som kost-
nadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016 samt som tillägg
1 243 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2016 och
479 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ombudgeteringen av omkostnadsanslaget. En
andel av reservationsanslaget för 2016 som motsvarar det belopp som ska ombudgeteras återtas
till följd av en leveransförsening av en anskaffning som gjorts med beställningsfullmakten för
omkostnader 2013 och till följd av ett prisavdrag för en anskaffning som gjorts med beställnings-
fullmakten för försvarsmaktens logistik 2013.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggs-
budgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregåen-
de års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.
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Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2017 föranleds av de
ökade kostnaderna för NH90-helikoptersimulatorn. Det maximala beloppet för beställningsfull-
makten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande
flygutbildning ökas och betalningstiden för utgifterna förlängs eftersom avsikten är att göra ett
fyraårigt upphandlingskontrakt. De ändringar i beställningsfullmakterna som görs genomförs
inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Minskningen av anslaget för bostadssubventioner föranleds av en precisering av anslagsbehovet
för i år med beaktande av det tillgängliga reservationsanslaget från föregående år, och därför kan
av anslaget användas 2 000 000 euro till de andra omkostnaderna för försvarsmakten enligt mo-
tiveringen till momentet.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2017 2018 2019 2020 2021—

Samman-
lagt fr.o.m.

2017

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för grundläggande 
flygutbildning med VN-materiel 3 502 2 424 5 926
Beställningsfullmakten för försvarsmak-
tens logistik 2013 (PVLOG 2013) 9 750 9 750
Beställningsfullmakten för underhåll av 
simuleringssystemet för tvåsidig strid 
(KASI) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2015 31 638 10 207 41 845
Beställningsfullmakten för partnerskap 
som gäller underhåll (Millog) 97 214 95 559 95 131 93 897 381 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
ett utbildningssystem för primär flyg-
utbildning och grundläggande flyg-
utbildning 22 000 15 000 37 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2016 83 916 41 892 8 986 6 380 5 600 146 774
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 251 020 168 082 107 117 103 277 5 600 635 096

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2017 13 780 111 341 36 945 26 330 8 754 197 150
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2017 I tilläggsb. -10 270 000
2017 budget 1 914 331 000
2016 bokslut 1 899 710 000
2015 bokslut 1 838 940 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  16 753 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 3 219 000 euro som kost-
nadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016 samt som tillägg
19 972 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2016.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggs-
budgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregåen-
de års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Efter de ändringar som gjorts beräknas 303 964 000 euro av anslaget användas till betalning av
utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 76 900 000 euro till betalning
av utgifter för den beställningsfullmakt som beviljats 2017, 16 753 000 euro till betalning av ut-
gifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt
94 309 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.

2017 I tilläggsb. 16 753 000
2017 budget 475 173 000
2016 bokslut 559 617 000
2015 bokslut 469 563 000

30.  Militär krishantering

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  5 466 000  euro.

Beställningsfullmakten för anskaffning av 
ett utbildningssystem för primär flyg-
utbildning och grundläggande flyg-
utbildning 1 080 2 157 4 581 4 581 12 399
Nya beställningsfullmakter 
sammanlagt 14 860 113 498 41 526 30 911 8 754 209 549

Fullmakter sammanlagt 265 880 281 580 148 643 134 188 14 354 844 645

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

2017 2018 2019 2020 2021—

Samman-
lagt fr.o.m.

2017
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Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 979 000 euro för merut-
gifter för militär krishantering och som avdrag 513 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet
med den faktiska indexutvecklingen 2016. Behovet av tilläggsanslag föranleds i huvudsak av att
OIR-insatsen i Irak fortsätter.

2017 I tilläggsb. 5 466 000
2017 budget 51 893 000
2016 bokslut 35 761 000
2015 bokslut 47 422 000

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 993 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 056 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 000 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 17 680 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 082 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 10 000 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 320 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 10 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 16 140 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 220 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 845 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 52 000
20. 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 even-
tuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 686 000

Sammanlagt 57 359 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten -394 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 680 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser -1 100 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -480 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen -240 000
Sammanlagt 5 466 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  375 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 400 000 euro till följd av
att uppföljningen av inrättandet av landskap och av verksamheten i landskapen kräver ett starkt
kunnande i beredningsfrågor av finansministeriet. Staten finansierar verksamheten i landskapen
och landskapen utgör en viktig del av den totala offentliga ekonomin. Finansministeriet följer
med och analyserar kvaliteten på landskapens verksamhet och landskapens ekonomi, håller kon-
takt med landskapen, förhandlar med landskapen och bereder statliga åtgärder. En förutsättning
för en ändamålsenlig skötsel av denna nya och krävande helhet är att finansministeriet får kom-
petenta tilläggsresurser för både den verksamhet som ansvarar för landskapsförvaltningen och för
den som ansvarar för statsfinanserna. Avsikten är att öka personalen med 18 årsverken, varav cir-
ka hälften enligt planerna ska börja redan under hösten 2017.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 25 000 euro i överföring till moment 23.01.01
för en slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli.

2017 I tilläggsb. 375 000
2017 budget 29 920 000
2016 bokslut 30 363 000
2015 bokslut 33 491 000

10.  Beskattningen och Tullen

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av ska-
destånd, inklusive dröjsmålsränta, för mervärdesskatt på bilskatt, s.k. icke-moms, som staten
dömts att betala.

F ö r k l a r i n g :  Under början av 2017 har det betalats cirka 123 000 euro i mervärdesskatt på
bilskatt, dvs. skadestånd för icke-moms. Det finns inte något separat anslag för detta ändamål.
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Därför är det möjligt att genom en ändring av motiveringen betala utgiftsposterna under detta mo-
ment. Skadestånd för icke-moms utgörs av återbetalda skatter och andra kostnader i anslutning
till dem.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 15 900 000
2016 bokslut 13 369 231
2015 bokslut 3 399 068

20.  Tjänster för statssamfundet

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att till Mikju Oy för det
bolag eller de bolag som ska bildas överlåta fastighet nr 91-5-94-14 jämte byggnader i Helsing-
fors stad för en köpesumma på 14 050 000 euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter
bestämmer.

F ö r k l a r i n g :  Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller finns på Bangatan 3, tomt nr
14 (91-5-94-14), i kvarter nummer 94 i stadsdelen Rödbergen i Helsingfors stad. Under försälj-
ningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta anbudet 14 050 000
euro, vilket motsvarar fastighetens verkliga värde.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget —
2016 bokslut —
2015 bokslut —

30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  140 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av kostnader för postning av information till utländska
medborgare med rätt att rösta vid landskapsval.

2017 I tilläggsb. 140 000
2017 budget 9 620 000
2016 bokslut 7 623 000
2015 bokslut 7 984 000
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40.  Statens regional- och lokalförvaltning

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kost-
nader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.

F ö r k l a r i n g :  Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet
omfattar perioden 14.2.2017—31.12.2018. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksam-
het den 1 januari 2019. En regeringsproposition om myndigheten överlämnas till riksdagen under
2017.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 352 000
2016 bokslut 622 000
2015 bokslut 1 782 000

50.  Pensioner och ersättningar

50. Skadestånd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att överföringen till Statskontoret av ersättandet av stats-
anställdas reseskador skjuts upp från 2017 till 2018. Det uppskattade anslaget för ersättningar be-
hövs inte 2017.

2017 I tilläggsb. -200 000
2017 budget 40 500 000
2016 bokslut 38 875 309
2015 bokslut 39 479 889

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 varav 1 200 000 euro föran-
leds av att en tjänst med uppgifter om leverantörer inom offentlig upphandling inrättas och
300 000 euro av att statens upphandlingsdatatjänst inrättas.

Finansieringen av de driftskostnader som upphandlingen föranleder kräver inget tilläggsanslag.
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2017 I tilläggsb. 1 500 000
2017 budget 5 300 000
2016 bokslut 12 260 000
2015 bokslut 10 560 000

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen
och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  22 000 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för betalning av understöd till
landskapens temporära beredningsorgan, till kommuner och samkommuner för kostnader för be-
redningen av reformen.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av anläggningskostnader för informa-
tions- och kommunikationsteknik (IKT) i anslutning till inrättandet av de nya landskapen och av
anslutande konsolideringskostnader samt 12 000 000 euro av kostnader för de planerade uppgif-
terna för landskapens temporära förvaltning. Finansieringen genomförs antingen i form av bidrag
till kommunerna för förberedande åtgärder eller som finansiering av den temporära förvaltning-
en. Därför har i momentets beslutsdel strukits den kvantitativa begränsningen av bidrag till kom-
muner och samkommuner.

2017 I tilläggsb. 22 000 000
2017 budget 31 300 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  5 560 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget utgör 1 500 000 euro en överföring till moment 28.70.02 för in-
rättandet av en tjänst med uppgifter om leverantörer inom offentlig upphandling och inrättandet
av statens upphandlingsdatatjänst och 4 060 000 euro en överföring till moment 30.01.01 för ge-
nomförandet av ett projekt för en serviceplattform för offentlig geografisk information.

2017 I tilläggsb. -5 560 000
2017 budget 15 072 000
2016 bokslut 175 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 168 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2017 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.
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2017 I tilläggsb. 2 168 000
2017 budget 224 576 000
2016 bokslut 219 560 594
2015 bokslut 220 775 638

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  9 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 8 februari 2017 är skat-
tegottgörelsens belopp 23 945 287 euro år 2015.

2017 I tilläggsb. 9 000 000
2017 budget 15 000 000
2016 bokslut 9 508 580
2015 bokslut 6 987 664

90.  Stöd till kommunerna

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  9 200 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag beror på förändringar i tilläggsdelen för fjärrort. Till-
läggsdelen för fjärrort beräknas på basis av invånarantal, grundpriset för fjärrort och fjärrortstal.
Det lokala och det regionala befolkningsunderlagsindex som ligger till grund för fjärrortstalet
uppdateras vart femte år. Statistikcentralen har hösten 2016 uppdaterat de beräkningsuppgifter
som ligger till grund för indexet. De uppdaterade indexuppgifterna fanns inte ännu tillgängliga
när den ordinarie budgeten gjordes upp.

2017 I tilläggsb. 9 200 000
2017 budget 8 597 754 000
2016 bokslut 9 024 697 225
2015 bokslut 8 485 448 061

92.  EU och internationella organisationer

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  8 200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av eventuella prestationer år 2017 till följd av en borgen på
10 miljoner euro ställd till stiftelsen Pietari-säätiö den 21 augusti 2008 och en borgen på 3,5 mil-
joner euro ställd den 17 september 2009. 

Stiftelsen Pietari-säätiö driver Finlands institut i S:t Petersburg. Stiftelsen har råkat i ekonomiska
svårigheter i och med att den grundliga renoveringen av Finlandshuset, som stiftelsen svarar för,
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blev dyrare än beräknat. Danske Bank har i egenskap av kreditgivare i slutet av april sagt upp och
hävt ett av lånen. Lånet förfaller direkt till betalning och Danske Bank kräver av staten betalning
av lånet med hänvisning till borgensansvaret. Banken har samtidigt meddelat att den säger upp
också sitt andra lån som omfattas av statsborgen, vilket innebär att staten ska betala prestationer
föranledda av statsborgen också för detta lån. Statskontoret ska stå för lånens återstående kapital
på sammanlagt 8 400 494 euro, räntor från föregående förfallodag till betalningsdagen eller upp-
sägningsdagen samt för eventuella dröjsmålsräntor och andra kostnader.

2017 I tilläggsb. 8 200 000
2017 budget 800 000
2016 bokslut 3 266 706
2015 bokslut 780 428
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhets-
området

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

Under momentet dras det av  9 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för slutlig koncentrering av
statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli.

2017 I tilläggsb. -9 000
2017 budget 18 021 000
2016 bokslut 19 731 000
2015 bokslut 20 852 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  75 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 29.70.01 och föranleds av att det ökade
antalet besvär har lett till anhopningar vid handläggningen av besvären, vilket åter lett till ett
tilläggsbehov av visstidsanställd personal motsvarande ett årsverke.

2017 I tilläggsb. -75 000
2017 budget 46 077 000
2016 bokslut 45 530 030
2015 bokslut 48 597 421

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av
visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.
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2017 I tilläggsb. —
2017 budget 8 090 000
2016 bokslut 2 190 000

10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildnings-
arbete (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas till avlönande av personal
motsvarande högst tio årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att utvecklingsprojektet som gäller gymnasieutbildning-
en inleds. 

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 34 016 000
2016 bokslut 18 096 950
2015 bokslut 11 041 000

20.  Yrkesutbildning

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 000 000  euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av tillväxtrelaterade pilotförsök till stöd
för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen inom områden med en positiv strukturom-
vandling. I de pilotprojekt som genomförs 2017—2019 utreds närmare behovet av yrkesutbildade
personer och skapas verksamhetsmodeller med vars hjälp det är möjligt att snabbt och med fram-
förhållning svara mot detta behov.

2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 8 511 000
2016 bokslut 8 729 710
2015 bokslut 13 721 000
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40.  Högskoleundervisning och forskning

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  9 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av att ett utvecklingsprogram för data-
baserad forskning som ska genomföras 2017—2021 inleds, 4 000 000 euro av att yrkeshögsko-
leutbildningen inom områden med en positiv strukturomvandling ska stärkas 2017—2019, 2 000
000 euro av att en gemensam plattform för teknisk högskoleutbildning och forskning i Åbo ska
skapas och 1 000 000 euro av att en verksamhetsmodell för samarbete mellan universitet inom
det tekniska området i Sydvästra Finland ska utvecklas. De totala kostnaderna för verksamhets-
modellen för samarbete mellan de finländska universiteten inom det tekniska området som staten
finansierar under åren 2017—2021 uppgår till 12 000 000 euro.

2017 I tilläggsb. 9 000 000
2017 budget 91 981 000
2016 bokslut 55 712 700
2015 bokslut 49 837 000

70.  Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  75 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 29.01.02 och föranleds av att det ökade
antalet besvär har lett till anhopningar vid handläggningen av besvären, vilket åter lett till ett
tilläggsbehov av visstidsanställd personal motsvarande ett årsverke.

2017 I tilläggsb. 75 000
2017 budget 621 000
2016 bokslut 643 000
2015 bokslut 700 000

80.  Konst och kultur

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Nationella audiovisuella institutet i anslutning till
en överföring av biografverksamheten får ingå ett avtal om att hyra lokaler, så att institutets totala
hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 430 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Den fullmakt som beviljades i budgeten för 2016 förnyas.
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Nationella audiovisuella institutet har som mål att hyra lokaler för institutets biografverksamhet
i det kommande Helsingfors Centralbibliotek. Behovet av tilläggsanslag från och med 2019,
180 000 euro, som föranleds av ökade hyresutgifter, kommer att täckas genom överföringar inom
huvudtiteln.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 6 080 000
2016 bokslut 6 491 000
2015 bokslut 6 935 000

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja
statsunderstöd till Stiftelsen för Finlands lantbruksmuseum för hyreskostnader för en ny tilläggs-
byggnad för lantbruksmuseet Sarka så att museets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst
525 000 euro från och med 2018.

F ö r k l a r i n g :  I och med att undervisningssamlingen vid Helsingfors universitets lantbruks-
museum flyttas till lantbruksmuseet Sarka behövs en ny hallbyggnad. Senatfastigheter är bygg-
herre och hyresvärd för hallen.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 27 257 000
2016 bokslut 24 548 984
2015 bokslut 29 133 407

90.  Idrottsverksamhet

50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  6 000 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser i anslutning till projektet för totalre-
novering och modernisering av Olympiastadion får ingås så att de, inklusive utgifter som föran-
letts eller föranleds av tidigare förbindelser, under åren 2017—2027 föranleder staten sådana ut-
gifter på sammanlagt högst 26 000 000 euro som finansieras med vinstmedel från penningspels-
verksamhet, och under förutsättning att Helsingfors stad bidrar till kostnaderna för projektet med
en minst lika stor del. 
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F ö r k l a r i n g :  Tillägget till fullmakten, 26 miljoner euro, föranleds av att de totala kostnader-
na för projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion har ökat med 52 mil-
joner euro så att de uppgår till 261 miljoner euro, varav statens andel är högst hälften.

Behovet av tilläggsanslag täcks genom man från detta moment intäktsför 6 miljoner euro av de
outdelade tippningsvinstmedlen 2017 och resten, 20 miljoner euro, från sådana vinstmedel från
penningspelsverksamheten som riktas till idrott och motion 2018—2027. Det ska ingås ett avtal
med Helsingfors stad om tilläggsfinansieringen av projektet. Samtidigt ska det också avtalas om
att projektet inte längre från och med 2017 ska understödjas i förväg.

Med beaktande av det föreslagna tillägget till fullmakten uppgår den statliga finansieringen av
projektet för totalrenovering sammanlagt till högst 130,5 miljoner euro. I statsbudgetarna för
2011—2017 har staten anvisat sammanlagt 97,7 miljoner euro för projektet. Avsikten är att i bud-
geten för 2018 anvisa återstoden, 6,8 miljoner euro, av den fullmakt som antecknats i budgeten
för 2015 (51,8 miljoner euro) ur outdelade tippningsvinstmedel. 

2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 154 097 000
2016 bokslut 147 120 326
2015 bokslut 147 993 082

55. Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  3 500 000  euro.

Anslaget får användas till beviljande och betalning av understöd till KymiRing Oy för byggkost-
nader för det center för motorsport som är under byggnad. Villkoret för att bevilja och betala un-
derstödet är att det med hjälp av finansiärernas juridiskt bindande finansiella åtaganden kan kon-
stateras att den totala finansiering som projektet för centret för motorsport kräver kommer att ge-
nomföras.

F ö r k l a r i n g :  KymiRing Oy låter bygga ett center för motorsport på det område som man
hyrt i Itis kommun. Centret består av en motorbana som uppfyller internationell standard, av ba-
nor för rallycross, carting, motocross, speedway och enduro i anslutning till motorbanan och av
konstruktioner som banorna kräver. Avsikten är att i anslutning till centret för motorsport, men
som en separat helhet, också uppföra ett center för körundervisning och trafiksäkerhet samt en
testmiljö för fordonsindustrin. Totalkostnaden för projektet uppskattas till 23 miljoner euro, va-
rav kostnaderna för att bygga centret för motorsport uppgår till cirka 16,5 miljoner euro. 

För byggandet av ett center för motorsport har undervisnings- och kulturministeriet 2015 och
2016 beviljat KymiRing Oy statsunderstöd på sammanlagt 3 miljoner euro av finansieringen för
anläggning av idrottsplatser under moment 29.90.50. Dessutom har Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Tavastland beviljat centret för motorsport understöd för utvecklande av företag 0,5
miljoner euro. Med hjälp av det föreslagna nya understödet stöds byggandet av idrottsanläggning-
ar. Det är möjligt att också de närliggande kommunerna finansierar centret för motorsport.

Projektet genomförs enligt alliansmodellen. Destia Ab, som hör till samma koncern som det bo-
lag som äger merparten av centrets jordområde, har utifrån ett anbudsförfarande valts till huvud-
entreprenör. Byggnadsarbetet med banan inleddes hösten 2015, men arbetet har avbrutits.
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Avsikten med statsunderstödet är att säkra att byggnadsarbetet fortsätter och att projektet genom-
förs. Avsikten är att innan statsunderstödet beviljas på ett juridiskt bindande sätt säkra sig om att
man genom godtagbara förbindelser har fått till stånd den helhetsfinansiering som projektet krä-
ver och att projekt håller på att genomföras. 

Till projektet hänför sig ett trafikprojekt på riksväg 12 under moment 31.10.77.

2017 I tilläggsb. 3 500 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning och forskning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 060 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 000 000 euro i överföring
till moment 30.01.23 för projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet.

Därtill har vid ändringen av anslaget som tillägg beaktats 4 060 000 euro i överföring från mo-
ment 28.70.22 för genomförandet av ett projekt för en serviceplattform för offentlig geografisk
information som hör till regeringsprogrammets spetsprojekt "Digitalisering, försöksverksamhet
och avveckling av normer". Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet
förutsätter inget tilläggsanslag, utan sker inom budgetramen.

2017 I tilläggsb. 3 060 000
2017 budget 23 124 000
2016 bokslut 24 645 000
2015 bokslut 23 874 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Statsrådets kansli tillsatte hösten 2016 en arbetsgrupp för att utreda sätt för att
stödja Nyslottsregionen med anledning av nedläggningen av verksamhetsstället för lärarutbild-
ning i Nyslott. Målet med de åtgärder som regeringen föreslår är att främja aktiv förnyelse inom
stärkande av utbildning och kompetens och inom skapande av nätverk. Avsikten är att med hjälp
av anslaget förnya verksamhetsmodellen för Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Nyslotts-
regionen så att verksamhetens effekter stärks samt så att livskraften, näringsstrukturen och nä-
ringslivets utvecklingsmöjligheter i regionen stöds. Enheten bildar ett strategiskt verksamhets-
ställe där verksamhetssätt och nya affärsmodeller utvecklas för att forskningsresultat inom skogs-
bioekonomin ska överföras i praktiken. 
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2017 I tilläggsb. 1 600 000
2017 budget 70 801 000
2016 bokslut 78 632 000
2015 bokslut 90 992 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 30.01.01 för projekt som främjar pro-
duktiviteten inom förvaltningsområdet.

2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 420 000

10.  Utveckling av landsbygden

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 återtas
5 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Det anslag som beviljades under momentet i den tredje tilläggsbudgeten för
2016 behöver användas för åtgärder som främjar efterfrågan på jordbruksprodukter, och som för
sin del tryggar verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen. För genomförandet av
åtgärderna ombudgeteras 2 000 000 euro till moment 30.20.47 för finansiering av projekt som ut-
vecklar jordbruksmarknaden och ökar uppskattningen för livsmedel och 3 000 000 euro till
moment 30.20.61 för finansiering av projekt som anknyter till främjande av åtgången och expor-
ten av jordbruksprodukter.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2017 I tilläggsb. —
2016 bokslut 35 000 000
2015 bokslut 20 000 000

20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen över-
lämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning
för jordbruksprodukter (RP 21/2017). Avsikten är att införa systemet med utdelning i skolan som
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EU finansierar i sin helhet från och med den 1 augusti 2017. Genom Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) 2016/791 slås EU:s nuvarande skolmjölkprogram och skolfruktprogram
ihop till systemet med utdelning i skolan. Systemet finansieras i sin helhet av EU och av det stöd
till frukt i skolan som ingår i systemet är Finlands andel ca 1 600 000 euro och av skolmjölksstö-
det ca 3 825 000 euro. Vid ökningen av anslaget har beaktats andelen för stödet till frukt i skolan,
1 600 000 euro, minskad med andelen för de kompletterande åtgärder som budgeteras under mo-
ment 30.20.46, 150 000 euro. Den andel som blir kvar under detta moment, 1 450 000 euro, an-
vänds för anskaffning av frukt och grönsaker under höstterminen 2017. Av andelen för skol-
mjölksstödet som redan ingått under momentet har minskats andelen för kompletterande åtgärder
som avser mjölk, 350 000 euro, som också budgeteras under moment 30.20.46. Således är beho-
vet av tilläggsanslag under detta moment 1 100 000 euro. 

2017 I tilläggsb. 1 100 000
2017 budget 540 000 000
2016 bokslut 587 810 345
2015 bokslut 457 907 950

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  500 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas också för kompletterande
åtgärder som hänför sig till EU:s system med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen över-
lämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning
för jordbruksprodukter (RP 21/2017). Avsikten är att införa systemet med utdelning i skolan som
EU finansierar i sin helhet från och med den 1 augusti 2017. Tilläggsanslaget behövs för kom-
pletterande åtgärder som hänför sig till EU:s system med utdelning i skolan för skolåret 2017/
2018. Av tillägget anvisas 150 000 euro till åtgärder som hänför sig till frukt och grönsaker och
350 000 euro till åtgärder som hänför sig till mjölk. 

Finansieringen av det egentliga systemet med utdelning i skolan tas upp under moment 30.20.41.

2017 I tilläggsb. 500 000
2017 budget 4 605 000
2016 bokslut 4 305 000
2015 bokslut 3 605 000

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är avsett att användas för finansiering av projekt som utvecklar jord-
bruksmarknaden och ökar uppskattningen för livsmedel.
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2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 4 419 000
2016 bokslut 2 299 000
2015 bokslut 3 909 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är avsett att användas för finansiering av projekt som anknyter till
främjande av åtgången och exporten av jordbruksprodukter.

2017 I tilläggsb. 3 000 000
2017 budget 30 000 000
2016 bokslut 11 000 000
2015 bokslut 250 000

40.  Naturresursekonomi

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  11 020 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att fullmakten också kan användas till korrigering av
fel i stödbeslut som meddelats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/
1996).

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av utbetalningar enligt finansieringsansök-
ningar och verkställighetsanmälningar som inkommit före år 2017 och som beror på den utdragna
övergångsperioden för den lagändring som ägde rum den 1 juni 2015. Behandlingen av ansök-
ningar och utbetalningen drog ut på tiden på grund av att informationssystemen var halvfärdiga
och e-tjänsterna inte fungerade, samt på grund av att arbetet med att manuellt registrera ansök-
ningarna band resurser vid Finlands skogscentral. 

2017 I tilläggsb. 11 020 000
2017 budget 56 230 000
2016 bokslut 52 653 036
2015 bokslut 57 710 596
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  11 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för slutlig koncentrering av
statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli.

2017 I tilläggsb. -11 000
2017 budget 15 182 000
2016 bokslut 15 534 000
2015 bokslut 16 500 000

10.  Trafiknätet

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  35 012 000  euro.

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

1) i anslutning till projektet för rv 12 Tillola—Keltti så att projektet får medföra utgifter för staten
till ett belopp av högst 14 000 000 euro. Det är möjligt att förbinda sig till och inleda projektet
först när understödet under moment 29.90.55 har beviljats

2) i anslutning till projektet elektrifiering av Nystadsbanan så att projektet får medföra utgifter
för staten till ett belopp av högst 21 000 000 euro

3) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Bennäs—Jakobstad, så att projektet in-
klusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
4 450 000 euro

4) i anslutning till projektet för havsfarleden till Raumo så att projektet inklusive de tidigare
ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 30 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats slutbetalningen för TEN-T
stödprojekt som intäktsförts under moment 12.31.10 Ett anslag för TEN-T-stöd som motsvarar
12 512 000 euro riktas så att 2 000 000 euro anvisas projektet havsfarleden till Raumo, 1 000 000
euro projektet Mellersta Böle, spår i väster, 6 200 000 euro projektet Österbottenbanan och
3 312 000 euro projektet för förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors.
Avsikten är att tilläggsanslaget för projektet havsfarleden till Raumo ska täcka anslagsbehovet till
följd av justeringen av fullmakten. Den tilläggsfinansiering som anvisats projektet Mellersta
Böle, spår i väster och projektet för förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsing-
fors gör det möjligt att genomföra projekten på ett effektivt sätt. 

Därtill har vid ändringen av anslaget som tillägg beaktats 7 000 000 euro för projektet rv 12
Tillola—Keltti och 2 000 000 euro för elektrifiering av Nystadsbanan i anslagsbehov som föran-
leds av användningen av en fullmakt samt 12 500 000 euro för att genomföra projektet havsfar-
leden till Uleåborg.

Andelen utomstående finansiering av projektet för elektrifieringen av banavsnittet Björneborg—
Tallholmen, 1 000 000 euro, har beaktats vid justeringen av inkomstposten under moment
12.31.10. Ett motsvarande anslag riktas till projektet för elektrifieringen av banavsnittet
Björneborg—Tallholmen för att täcka den utomstående finansiärens andel av projektet.

Som motivering till de nya projekten föreslås

Rv 12 Tillola—Keltti
Avsikten med projektet är att förbättra trafiksäkerheten på riksvägsavsnittet och smidigheten i
vägtrafiken som en del av förbättringen av förbindelsesträckan Lahtis—Kouvola. De trafikmäs-
siga förutsättningarna för verksamheten vid KymiRing motorbaneområde sköts genom planskild
anslutning från riksvägen. En parallellväg möjliggör en trygg lätt trafik mellan Kausala och
Kouvola.

Som en del av projektet byggs det ett vägavsnitt med omkörningsfil och mitträcke och vid väg-
avsnittet byggs en ny parallellväg. Dessutom ingår i projektet arrangemang med planskilda an-
slutningar och bullerbekämpning. Därtill avlägsnas från riksvägen anslutningar till enskilda vä-
gar. 

Kostnadsförslaget för projektet är 17,2 miljoner euro (index 114,6; jordbyggnadskostnadsindex
2010=100) varav statens andel är 14,0 miljoner euro och kommunernas och lednings- och ma-
skinägarnas andel 3,2 miljoner euro. Förhållandet nytta/kostnad för projektet 1,2. 

Havsfarleden till Uleåborg
Avsikten med projektet är att förbättra transporteffektiviteten för Uleåborgs hamn. I projektet in-
går en fördjupning av havsfarleden till Uleåborg, från nuvarande 10,0 meter till 12,5 meter, delvis
genom en ny sträckning samt byggande av nödvändiga säkerhetsanordningar. Kostnadsberäk-
ningen för projektet är 18,4 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 2010, 130) varav statens
andel är 12,5 miljoner euro (arbete med säkerhetsanordningar) och andelen för Oulun Satama Oy
är 5,9 miljoner euro (arbetet med fördjupningen av farleden). Förhållandet nytta/kostnad för pro-
jektet är 1,1.
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Elektrifiering av Nystadsbanan
Målet med projektet är att uppnå besparingar när det gäller trafikkostnader för alla transporter på
banavsnittet och att i samband med ammoniaktransporter minska säkerhets- och miljöriskerna på
bangården i Åbo. I projektet ingår elektrifiering av banan Åbo–Nystad (68 km) samt små banar-
beten som föranleds av detta. Kostnadsberäkningen för projektet är 21 miljoner euro (jordbygg-
nadskostnadsindex 2010, 2010=130). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 0,9.

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering
En tidigare beviljad fullmakt för projektet på 130 000 euro förnyas. Behovet av att förnya avtals-
fullmakten föranleds av en ändrad tidsmässig fördelning av finansieringsandelarna till följd av de
genomförandeavtal som 2016 slöts mellan staten och utomstående finansiärer. Dessutom blir
byggtjänstens bonusbelopp mindre än beräknat. Den ekonomiska slutredovisningen säkras ge-
nom att fullmakten förnyas. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsan-
slag.

Havsfarleden till Raumo 
Fullmakten för projektet havsfarleden till Raumo justeras med 2 miljoner euro från 28 miljoner
euro till 30 miljoner euro. Justeringen av avtalsfullmakten föranleds av att entreprenadavtalets be-
lopp har ökat på grund av mängden bundna jordmassor och på grund av att riskerna i samband
med markförhållandena har realiserats. Ett motsvarande behov av tilläggsanslag täcks genom an-
slag som motsvarar intäktsföringen av TEN-T-stödet för projektet Ringbanan.

2017 I tilläggsb. 35 012 000
2017 budget 272 800 000
2016 bokslut 347 729 000
2015 bokslut 358 857 000

20.  Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  825 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att den planerade utvidgningen av fordonsbeskattningen
till båtar och motorfordon inställdes.

2017 I tilläggsb. -825 000
2017 budget 47 609 000
2016 bokslut 47 703 000
2015 bokslut 49 346 000
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40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att det anslag som överförts från 2015 och 2016 även
får användas i syfte att till aktörer som innehar en programkoncession för en sådan tv-kanal som
betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram betala statsunderstöd
i enlighet med den statsrådsförordning som ska utfärdas omfattar stöd till nyhets- och aktualitets-
program som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset.

F ö r k l a r i n g :  Genom kompletteringen av motiveringen och det anslag som beviljas under
moment 31.40.45 säkerställs mångfald inom nyhetsverksamheten och alternativa nyhetskällor i
linjär tv som når samtliga medborgare samtidigt som man förbättrar konkurrenskraften och täck-
ningen hos nyhets- och aktualitetsverksamheten vid de kanaler som betjänar allmänintresset och
utvecklar deras verksamhetsmodeller för produktionen av medieinnehåll. 

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

2017 I tilläggsb. —
2016 bokslut 9 860 000
2015 bokslut 20 000 000

45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid kanaler som betjänar allmänintresset (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  1 000 000  euro.

Anslaget får användas i syfte att till aktörer som innehar en programkoncession för en sådan tv-
kanal som betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram betala
statsunderstöd i enlighet med den statsrådsförordning som ska utfärdas omfattar stöd till nyhets-
och aktualitetsprogram som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset.

F ö r k l a r i n g :  Genom anslaget säkerställs mångfald inom nyhetsverksamheten och alternati-
va nyhetskällor i linjär tv som når samtliga medborgare samtidigt som man förbättrar konkurrens-
kraften och täckningen hos nyhets- och aktualitetsverksamheten vid de kanaler som betjänar all-
mänintresset och utvecklar deras verksamhetsmodeller för produktionen av medieinnehåll. 

Stöd kan beviljas för redaktionella kostnader för upprätthållande och utvecklande av nyhets- och
aktualitetsverksamhet. Stödberättigande kostnader är redaktionella kostnader för nyhets- och ak-
tualitetsverksamheten på de grunder som anges i statsrådets förordning. Nyhets- och aktualitets-
verksamheten ska vara regelbunden. En stödmodell som grundar sig på redaktionella kostnader
för upprätthållande och utvecklande förutsätter att det uppställs en skyldighet att tillhandahålla
tjänster för den som får stöd. 

Stöd kan också beviljas som projektstöd för utvecklings- och försöksprojekt som förbättrar ny-
hetsverksamheten, produktionen av medieinnehåll och dess förutsättningar inom linjär tv. Stöd-
berättigande kostnader är kostnader som direkt hänför sig till genomförandet av projekt på de
grunder som anges i statsrådets förordning. Stödutbetalningarna är bundna till hur projektet fram-
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skrider. Kommissionen ska underrättas om den projektvisa stödmodellen och godkänna modellen
innan den tas i bruk. 

Kommunikationsministeriet ansvarar för beviljande av stöd och tillsynen över det. Närmare be-
stämmelser om stödkriterier, stödvillkor och förutsättningar för beviljande av stöd liksom om öv-
riga omständigheter som gäller det utfärdas genom en statsrådsförordning som bereds av minis-
teriet. 

Det föreslås att det tidsbundna programmet ska genomföras 1.7.2017—30.6.2019. 

Avsikten är dessutom att det anslag under moment 31.40.44 som överförts från 2015 och 2016
ska användas för samma ändamål.

2017 I tilläggsb. 1 000 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  7 643 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå för-
bindelser för 1 910 000 euro för understöd av bredbandsprojekten.

F ö r k l a r i n g :  Till följd av ansökningsprocessen för stöd för bredband och framskridandet av
de projekt som är föremål för understödet ligger tyngdpunkten för användningen av anslaget, av-
vikande från den ursprungliga bedömningen, på de sista åren av projektet.

Beviljandet av tilläggsfullmakten beror på att vissa projekt kostat mindre än beräknat eller på att
projekt har ställts in. Detta ändrar inte den fullmakt på 69,5 miljoner euro som beviljats för pro-
jektet.

2017 I tilläggsb. 7 643 000
2017 budget —
2016 bokslut 14 296 000
2015 bokslut 18 549 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE

01.  Förvaltning

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till bidrag som hänför
sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansieringen av en rådgivnings-
tjänst för företag om offentlig upphandling.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 33 558 000
2016 bokslut 33 559 000
2015 bokslut 40 588 000

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

Under momentet dras det av  630 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 32.20.06 och föranleds av en precisering
av de löneutgifter och andra utgifter som överförts i budgeten för 2017. 

2017 I tilläggsb. -630 000
2017 budget 172 660 000
2016 bokslut 193 011 672
2015 bokslut 214 435 000

20.  Närings- och innovationspolitik

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  1 370 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 000 000 euro i överföring
till moment 32.50.41 för stärkande av Tekes och Finpros internationella programsamarbete och
som tillägg 630 000 euro som överföring från moment 32.01.02 till följd av en precisering av de
löneutgifter och andra utgifter som överförts i budgeten för 2017.

2017 I tilläggsb. -1 370 000
2017 budget 43 523 000
2016 bokslut 38 152 000
2015 bokslut 40 572 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en precisering av de uppskattade betalningarna enligt
finansieringsbesluten.

2017 I tilläggsb. 10 000 000
2017 budget 274 500 000
2016 bokslut 335 351 786
2015 bokslut 367 194 625

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 000 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas

1) för genomförandet av programmet Innovativa städer, till företag och andra sammanslutningar
på de grunder som anges i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet (1444/2014) och i kommissionens förordning om stöd av mindre betydel-
se (EU) nr 1407/2013

2) för genomförande av programmet Innovativa städer, för innovativa utvecklingsprojekt som av-
ser den offentliga verksamhet och som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budge-
tekonomi och av kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

3) för genomförande av programmet Innovativa städer, för forsknings- och utvecklingsprojekt
vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och för forsknings- och utvecklings-
projekt vid högskolor och vid motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning
som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

4) för andra utvecklingsåtgärder som främjar innovationskluster och innovationsekosystem

5) för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid.

Av det treåriga reservationsanslag på 9 800 000 euro som beviljats i budgeten för 2015 återtas
4 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och inno-
vationsverksamhet (1444/2014) omfattar inte icke-ekonomisk verksamhet, såsom offentlig forsk-
ning (punkterna 2 och 3). Ändringarna förenhetligar i förhållande till kunderna de finansierings-
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principer som Tekes följer för olika finansieringskällor och möjliggör i enlighet med målen för
programmet Innovativa städer finansiering av omfattande projekthelheter som olika slags aktörer
står för.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av en återbudgetering. Orsaken till att anslaget har använts
långsammare än beräknat är att beredningen av de omfattande projekthelheterna enligt målet för
programmet Innovativa städer tar länge.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04. 

2017 I tilläggsb. 4 000 000
2017 budget 4 100 000
2016 bokslut 7 024 000
2015 bokslut 9 800 000

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Fullmakt
Momentets motivering ändras så att arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån
som hänför sig till sådan finansiering av export som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinan-
sieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan
krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna i finansmarknadens
funktion ställer hinder för sådan medelsanskaffning på rimliga villkor till Finnvera Abp som av-
ses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som bevil-
jas är i regel kort, högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta. 

F ö r k l a r i n g :  Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt
ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som
grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen om statens specialfinansierings-
bolag kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinan-
siering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i finansmarknadens funktion att Finn-
vera Abp inte via marknaden kan skaffa medel på rimliga villkor, kan bolaget inom ramen för
anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader. Avsikten
är att lånen ska beviljas utan krav på säkerhet.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 10 000
2016 bokslut —
2015 bokslut —

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 300 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2017 får beviljas nya lån till ett belopp av högst
156 823 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 32.20.89. Avsikten är att anslagstilläg-
get på 4 300 000 euro och ökningen av fullmakten på 10 000 000 euro ska användas för finansie-
ring av pilot- och demonstrationsprojekt. Efterfrågan på Tekes företagsfinansiering har ökat med
49 % jämfört med samma tid i fjol. 

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 4 300 000
euro år 2017, 3 900 000 euro år 2018 och 1 800 000 euro år 2019.

2017 I tilläggsb. 4 300 000
2017 budget 139 900 000
2016 bokslut 141 613 291
2015 bokslut 132 219 373

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapi-
tallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas
för rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy eller det bolag som ersätter detta och som fortsät-
ter dess verksamhet. Kapitallån kan efterskänkas till det belopp som motsvarar förlusten eller
nedskrivningen, om det görs en nedskrivning av investeringarna i det bolag som ska rekapitalise-
ras, eller om Finnvera Abp med arbets- och näringsministeriets samtycke säljer sitt innehav i det
bolag som ska rekapitaliseras med förlust, eller bolaget upplöses och upplösningen leder till för-
lust för Finnvera Abp. Efterskänkningen gäller också kapitallån som staten beviljat Finnvera Abp
för rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy åren 2005—2016, till den som lånen ännu inte har
efterskänts.

F ö r k l a r i n g :  Finnvera Abp sålde i december 2016 med arbets- och näringsministeriets sam-
tycke majoriteten av aktierna i Aloitusrahasto Vera Oy till Innovestor Kasvurahasto I Ky. Efter
affären äger Finnvera Abp 19,99 % av aktierna i Aloitusrahasto Vera Oy.

Aktieförsäljningen ledde till förlust för Finnvera Abp och dessutom ledde värderingen av Finn-
vera Abp:s resterande aktier till försäljningspris till att aktierna skrevs ned. Från och med försälj-
ningstidpunkten genomförs efterskänkningen på basis av försäljning av innehav i Aloitusrahasto
Vera Oy eller det bolag som ersätter detta och som fortsätter dess verksamhet eller på basis av
förluster till följd av upplösningen samt på basis av nedskrivning av innehavet.

Efter affären svarar förvaltningsbolaget för den nya huvudägaren Innovestor Rahasto I Ky för för-
valtningen av fonden. Avsikten är att återbetalningstiden på kapitallånen ska vara högst 15 år.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 5 000 000
2015 bokslut 5 000 000
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89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  4 300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 32.20.83 och föranleds av Tekes Ven-
ture Capital Ab:s minskade behov av kapital 2017.

2017 I tilläggsb. -4 300 000
2017 budget 20 000 000
2016 bokslut 30 000 000
2015 bokslut 20 000 000

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att en aktiveringsmodell inom utkomstskyddet för
arbetslösa tas i bruk. 

2017 I tilläggsb. 10 000 000
2017 budget 423 753 000
2016 bokslut 598 495 000
2015 bokslut 588 299 000

40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 350 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 400 000 euro till följd av
att ikraftträdandet av det enhetliga patentskyddet skjuts upp till 2018 och som tillägg 2 000 000
euro för införandet av ett förmånstagarregister och 750 000 euro för att utveckla systemet för be-
viljande av identifieringskoder för juridiska personer till företag och för uppdateringen av upp-
gifterna i systemet.

2017 I tilläggsb. 1 350 000
2017 budget 6 055 000
2016 bokslut -2 919 589
2015 bokslut -2 118 331

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att också ersättningarna för den separata tjänsten för
bedömning av växtskyddsmedel och biocider beaktas vid nettobudgeteringen.
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F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under
momentet. 

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 19 482 000
2016 bokslut 19 647 000
2015 bokslut 18 677 000

50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 32.20.06 för stärkande av Tekes och
Finpros internationella programsamarbete.

2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 34 130 000
2016 bokslut 35 600 000
2015 bokslut 52 095 000

60.  Energipolitik

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  635 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Det projekt som Enontekiön Sähkö Oy har inlett för att säkerställa elmatningen
inom Kilpisjärvi område är försenat. Till följd av de brister som upptäcks vid mottagningsinspek-
tionerna överförs slutförandet och betalningen av projektet från 2016 till 2017.

2017 I tilläggsb. 635 000
2017 budget 385 000
2016 bokslut 918 733
2015 bokslut 1 110 699

70.  Integration

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av det
understöd som beviljas under momentet eller av annan förskottsfinansiering.

F ö r k l a r i n g :  Den utvidgade användningen av anslaget gör det möjligt att betala förskott.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 1 631 000
2016 bokslut 2 168 000
2015 bokslut 2 246 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av för-
skott för kostnader som kommunen har för familjegrupphem och andra bostadsenheter för ensam-
kommande barn, om detta är motiverat med tanke på hur verksamheten ordnas samt till betalning
i förskott av kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av betalning av grundläggande ut-
komststöd.

F ö r k l a r i n g :  Den utvidgade användningen av anslaget gör det möjligt att betala förskott. 

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 232 245 000
2016 bokslut 131 308 940
2015 bokslut 96 667 044
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  230 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och
undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet
godkänner 

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används för inrättandet av den styrenhet som förutsätts enligt
lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Översättandet av allmänt bindande kollektivavtal ska från och med den 1 mars 2015 skötas av
statsrådets förvaltningsenhet, och punkt 5 i beslutsdelen under moment ska därför strykas.

2017 I tilläggsb. 230 000
2017 budget 30 970 000
2016 bokslut 28 764 000
2015 bokslut 30 569 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  111 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social
trygghet sammanslås från och med ingången av 2018 och flyttar in i gemensamma lokaler som
anvisas dem av Senatfastigheter. Tilläggsanslagen används för de utgifter som föranleds av flytt-
ningen och av anskaffningen av möbler.
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2017 I tilläggsb. 111 000
2017 budget 2 536 000
2016 bokslut 2 835 000
2015 bokslut 2 730 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  219 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social
trygghet sammanslås från och med ingången av 2018 och flyttar in i gemensamma lokaler som
anvisas dem av Senatfastigheter. Tilläggsanslagen används för de utgifter som föranleds av flytt-
ningen och av anskaffningen av möbler.

2017 I tilläggsb. 219 000
2017 budget 5 102 000
2016 bokslut 5 230 000
2015 bokslut 5 510 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  120 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en tilläggsöverföring som anknyter till överföringen av förvalt-
ningen av hälso- och sjukvården för fångar från moment 25.40.01 under justitieministeriets för-
valtningsområde och som föranleds av att de faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvården för
fångar inte har beaktats i tillräcklig utsträckning vid förvaltningsöverföringen. Detta gäller i syn-
nerhet de kostnader som systemunderhåll i samband med grundläggande informations- och kom-
munikationsteknik (IKT) ger upphov till. 

2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 16 085 000
2016 bokslut 16 522 000
2015 bokslut 421 000

03.  Forskning och utveckling

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  120 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ändring av 6 b § i utlänningslagen
från och med den 1 januari 2017, som innebär att en ny tjänst inrättas för en tandläkare inom
rättsodontologi.
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2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 49 502 000
2016 bokslut 56 305 000
2015 bokslut 60 412 000

10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt 
vissa tjänster

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  1 300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att genomförandet av direktivet om företagsintern för-
flyttning av personal, ICT-direktivet, har fördröjts.

2017 I tilläggsb. -1 300 000
2017 budget 4 600 000
2016 bokslut 2 473 821
2015 bokslut 2 903 745

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubven-
tionen och startpengen enligt kontantprincipen.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 1 086 000 000
2016 bokslut 1 096 597 001
2015 bokslut 1 083 356 791

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubven-
tionen och startpengen enligt kontantprincipen.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 121 000 000
2016 bokslut 178 900 000
2015 bokslut 234 065 000
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52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 400 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av överföringsutgifterna budgeteras lö-
nesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att det med stöd av utlänningslagen utbetalade integra-
tionsstödet återtas, vilket inte kunde beaktas i den ordinarie statsbudgeten. Enligt bedömningar
minskar integrationsstödet utgifterna för arbetsmarknadsstöd.

2017 I tilläggsb. 3 400 000
2017 budget 1 507 360 000
2016 bokslut 1 414 000 000
2015 bokslut 1 368 000 000

30.  Sjukförsäkring

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

Under momentet dras det av  7 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 4 200 000 euro av att genomförandet av direktivet om
säsongsanställning fördröjts och 3 300 000 euro av att genomförandet av direktivet om företags-
intern förflyttning av personal, ICT-direktivet, har fördröjts.

2017 I tilläggsb. -7 500 000
2017 budget 1 951 000 000
2016 bokslut 1 150 092 347
2015 bokslut 1 200 026 347

40.  Pensioner

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  19 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att antalet försäkrade har minskat från 234 700 till
231 600, vilket har till följd att kalkylen för avgiftsinkomster har minskat från 1 042 000 000 euro
till 1 028 000 000 euro.

2017 I tilläggsb. 19 600 000
2017 budget 149 000 000
2016 bokslut 138 000 000
2015 bokslut 90 300 000
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60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (för-
slagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för betalning av för-
måner som avses i lagen om pensionsstöd (1531/2016).

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 3 612 140 000
2016 bokslut 3 595 392 261
2015 bokslut 3 702 561 991

60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2015 återtas 647 333,06 euro
och av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 543 434,71 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Återtagandet av medel föranleds av att så litet av anslagen använts under 2015
och 2016. Den övervägande delen av anslagen var reserverade för den nationella styrningen av
och stödfunktioner i samband med social- och hälsovårdsreformen. Reformen genomfördes i hu-
vudsak som tjänsteuppdrag, vilket ledde till att en stor del av anslagen förblev oanvända. Finan-
sieringen av beredningen och genomförandet av reformen i början av 2017 koncentrerades till
moment 28.70.05, och moment 33.60.31 används inte längre.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Momentets rubrik har ändrats eftersom användningsändamålet och rubriken för anslaget inte
längre överensstämmer efter det att finansieringen av beredning och genomförande av reformen
har överförts. 

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 400 000
2016 bokslut 2 200 000
2015 bokslut 2 300 000

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för
rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990)
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2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patien-
tens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdsla-
gen

3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och
misshandelsbrott mot barn

4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i la-
gen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005) 

5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1–4

6) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens
kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland

7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika ersättningar till kommuner och
samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt
bistånd och sociala tjänster.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av motiveringen sammanhänger med överföringen av för-
valtningen av hälso- och sjukvården för fångar, som medför att de riksbedömningar i fråga om
livstidsfångar som utförs av Enheten för hälso- och sjukvård för fångar blir avgiftsbelagda. 

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 15 200 000
2016 bokslut 12 403 422
2015 bokslut 9 587 934

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  30 000 000  euro. 

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskap för pilotprojekt för
försök med valfrihet för kunder inom social- och hälsovården och till betalning av de kostnader
som föranleds av beredning och genomförande av särskilda pilotprojekt för försök med personlig
budget

2) till kapitalisering av kommuners, samkommuners och landskaps bolag för social- och hälso-
vård

3) till övervakning och granskning av pilotprojekt

4) till betalning av ersättning för uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för pi-
lotprojekt

5 ) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utveck-
lingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av finansieringsunderstöd till folkpen-
sionsanstalten i samband med genomförandet
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6) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för uppgifter i samband med be-
redning, genomförande och administration och till betalning av andra utgifter som detta föranle-
der.

F ö r k l a r i n g :  Den valfrihet för kunderna och de personliga budgetar som införs i samband
med social- och hälsovårdsreformen pilottestas under 2018 genom landskapsspecifika projekt.
Det är meningen att samtliga kommuner i landskapet ska engageras i projekten för att ett tillräck-
ligt befolkningsunderlag ska garanteras. Pilotförsöken genomförs utifrån avtal mellan landskapen
å ena sidan och kommuner och samkommuner å andra sidan. 

2017 I tilläggsb. 30 000 000

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kost-
nader för forskning och utveckling som gäller prehospital akutsjukvård. 

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under mo-
mentet.

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 28 990 000
2016 bokslut 28 990 000
2015 bokslut 29 071 000

70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 33.70.51 för att täcka behovet av
tilläggsanslag för statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälso-
vård.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Statsunderstöd till pilotprojekt 16 500
Statsunderstöd till pilotprojekt med personlig budget 3 000
Nationella IKT-system som stöder pilotförsök 10 000
Förvaltning av projekten (SHM)  400
Förvaltning av statsunderstöden för projekten (Regionförvaltningsverken) 100
Sammanlagt 30 000
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2017 I tilläggsb. -1 000 000
2017 budget 27 990 000
2016 bokslut 18 790 000
2015 bokslut 11 790 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 33.70.20 för att täcka behovet av
tilläggsanslag för statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälso-
vård.

2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 1 900 000
2016 bokslut 1 900 000
2015 bokslut 1 900 000

80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och
pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 000 000  euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av den finansiering som anvisats Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt för att genomföra ett projekt i syfte att hjälpa lantbruksföretagare att orka med sitt
arbete. Den beviljade projektfinansieringen för 2017 är en miljon euro, varav en del används för
förbindelser att ingå avtal med företag om att köpa tjänster. Anslaget för förbindelserna är förde-
lade regionvis och i en del av regionerna är anslaget redan till övervägande del bundet eller har
redan använts. 

2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 16 140 000
2016 bokslut 15 139 929
2015 bokslut 16 139 973

90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  5 500 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :   Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en extra ansökningsomgång med
anledning av tre nya understödsprogram som inrättats för att fira jubileumsåret för Finlands själv-
ständighet. Det föreslås att 5,5 miljoner euro i outdelade avkastningar av penningspel från tidiga-
re år ska fördelas inom ramen för programmen under en extra ansökningsomgång 2017. 

Den totala finansiering som anvisas för programmen åren 2017—2020 uppskattas vara 36—40
miljoner euro.

Programmen överensstämmer med riktlinjerna för understödsverksamheten.

1. Utrustad för livet - program för minskad ojämlikhet. Under 2017 avsätts cirka 1,6 miljoner euro
i statsunderstöd för programmet.

2. Fungera i arbetslivet - program för ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder. Un-
der 2017 avsätts cirka 1,5 miljoner euro i statsunderstöd för programmet.

3. Organisation 2.0: med i förändringen - program för likvärdighet i en digital omvärld. Under
2017 avsätts cirka 2,4 miljoner euro i statsunderstöd för programmet.

2017 I tilläggsb. 5 500 000
2017 budget 317 600 000
2016 bokslut 315 300 000
2015 bokslut 309 300 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  13 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för slutlig koncentrering av
statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli. 

2017 I tilläggsb. -13 000
2017 budget 27 485 000
2016 bokslut 28 397 000
2015 bokslut 31 179 999

10.  Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  5 000 000  euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Verksamheten i den nickelgruva i Hitura (nickel, koppar, kobolt, platina, pal-
ladium) i Nivala som ägs av Belvedere Mining Oy har upphört och bolaget har försatts i konkurs
den 28 december 2015. Tillväxten inom gruvdriften har inte ökat sedan sommaren 2013 på grund
av det låga världsmarknadspriset på nickel. Fram till det att konkursen inleddes sörjde bolaget för
den kontinuerliga pumpningen och rengöringen av det förorenade vattnet. I det rådande läget, där
gruvans verksamhet har avbrutits och konkursförfarandet pågår, måste staten i sista hand vara be-
redd att finansiera förhindrandet av miljöskador.

Från koboltfabriken i Karleby fördes 1992—1996 till gruvområdet i Hitura 0,45 Mt jarosit som
har deponerats på ett 3,5 ha område. Vattnet som filtreras genom jarosithögarna och dammbas-
sängerna för anrikningssand förorenar grundvattnena och marken och kommer ut i Kalajoki. De
årliga kostnaderna för förebyggandet av miljöförorening uppgår till cirka 0,9 miljoner euro. 
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten inledde 2016 nödvändiga åtgärder för att
förebygga och begränsa miljöskadorna. Miljöministeriet finansierade utgifterna för åtgärderna
med en överföring på 298 000 euro från moment 35.10.61. I den andra tilläggsbudgeten för 2016
beviljades ett belopp på 520 000 euro som skulle användas under tiden för konkursförfarandet
och de ytterligare utredningarna för att bekämpa miljöskador på gruvområdet och planera åtgär-
derna för stängningen av avfallsområdena för utvinningsavfall. Närings-, trafik- och miljöcentra-
len har tagit i bruk gruvans säkerhet på 1,99 miljoner euro enligt miljöskyddslagen och miljötill-
ståndet. Säkerheten kan användas för arbetet med att stänga dammbassängen för anrikningssand
och uppläggningssområdena för sidostenar. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen har beställt en plan om stängningen av gruvan enligt miljö-
tillståndet, och enligt den ska hela området för anrikningssand täckas (även jarosithögen). Planen
utgår också från att effektivisera vattenhanteringssystemet och få gruvområdets vattenbalans un-
der kontroll samt från att hanteringen av det förorenade grundvattnet och lakvattnet ska bli onödig
och småningom kunna avslutas. 

Åtgärderna för att stänga gruvan uppdelas i tre faser och bedöms omfatta 5—15 år. Kostnaderna
uppgår sammanlagt till cirka 15—20 miljoner euro med beaktande av säkerheten enligt miljötill-
ståndet. Utgifterna för den första fasen på cirka två år för åtgärderna för att stänga gruvan bedöms
uppgå till 5 miljoner euro före utgången av 2019. 

På grund av den långa tiden för stängningsåtgärderna behöver momentet ändras till ett treårigt
reservationsanslag. 

2017 I tilläggsb. 5 000 000
2017 budget 5 900 000
2016 bokslut 6 420 000
2015 bokslut 4 767 595

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal mot-
svarande högst 86 årsverken, varav högst 20 årsverken till avlönande av personal för viss tid för
uppgifterna i punkt 6 och 28 årsverken för avlönande av motsvarande personal för viss tid för
uppgifterna i punkterna 1, 2, 3, 7 och 8.

F ö r k l a r i n g :  Reformen av statens regionförvaltning bereds inom de kommande 18 landska-
pen.  Beredningen av den nya förvaltningen är en omfattande process som inom regionförvalt-
ningen kräver att regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler gör betydande
satsningar på personalresurser för beredningen.   Regionförvaltningens erfarna experter deltar
som sekreterare, ordföranden och medlemmar i de olika beredningsgrupperna.  Samtidigt ska re-
gionförvaltningen dock även sköta dess lagenliga uppgifter inom miljöförvaltningen.  Regionför-
valtningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna behöver öka sina personalresurser för
att kunna använda sina experter för det pågående reformarbetet.  En del av anslaget under mo-
mentet har reserverats för utvecklandet av regionförvaltningen.  Årsverkeskvoten i utvecklings-
pengarna för regionförvaltningen för 2017 har dock redan använts.  Under punkt 9 i motiveringen
till momentet föreslås ett tillägg på 5 årsverken för de gemensamma utvecklingsprojekt som hän-
för sig till miljöuppgifter. 
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 14 725 000
2016 bokslut 15 825 000
2015 bokslut 13 760 000

20.  Samhällen, byggande och boende

02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet  (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och avgifter för statens internationella samarbete inom projektet för
digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (KIRADIGI) 

2) till betalning av understöd till statliga affärsverk, kommuner, företag och andra samfund för
t.ex. försök som gäller projekt

3) till betalning av självfinansieringsandelarna i anslutning till EU-finansieringen.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under mo-
mentet.

2017 I tilläggsb. —
2017 budget 4 000 000
2016 bokslut 250 000

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2017 får beviljas
understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med sär-
skilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 119 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det av statens bostadsfonds medel år 2017 får
beviljas understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
(1087/2016) till ett sammanlagt belopp av högst 26 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Installationen av hissar i det befintliga bostadsbeståndet har visat sig vara en
effektiv åtgärd i främjandet av äldre personers möjligheter att bo hemma.   Därför överförs 11
miljoner euro från bevillningsfullmakten för understöd för förbättring av bostadsförhållandena
för grupper med särskilda behov till att användas för understöd till installation av hissar.

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

2017 I tilläggsb. —
2017 budget —
2016 bokslut —
2015 bokslut —
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.  Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  50 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgif-
terna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Den höjda räntenivån inom euroområdet
har inverkat på tillägget. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande an-
vänts marknadsräntenivåerna  -0,3 procent kort ränta för ränteperioder på tre månader och 0,9
procent lång ränta för ränteperioder på tio år.

2017 I tilläggsb. 50 000 000
2017 budget 1 296 000 000
2016 bokslut 1 513 349 158
2015 bokslut 1 523 591 805
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