REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2017.
Helsingfors den 19 oktober 2017

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Petteri Orpo
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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2017.
Inkomstposter
Utifrån den ekonomiska utvecklingen under början av året föreslås det att intäktskalkylen för fordonsskatten höjs till 15 miljoner euro. Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks enligt förslaget med sammanlagt 12 miljoner euro. Den största enskilda faktor som inverkar sänkande på
inkomsterna av blandad natur är minskade inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter på
grund av lägre priser för utsläppsrätter än väntat.
Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av att de ordinarie inkomsterna har ökat med 3 miljoner euro och att anslagen har
ökat med 109 miljoner euro ökar den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017 statens behov
av nettoupplåning med 106 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
ca 4,5 miljarder euro år 2017. Statsskulden beräknas vid utgången av 2017 uppgå till
107 miljarder euro, vilket är ca 48 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
— Skatteinkomster
— Övriga inkomster
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
— Nettoupplåning
— Skuldhantering

2016
Bokslut

2017
Godkänd
budget
(budget+
tilläggsbudgetar)

2017
Regeringens
proposition

2017
Sammanlagt

54 419
1 521

55 814
1 358

109
-

55 923
1 358

49 538
41 787
7 750

51 434
43 188
8 246

3
15
-12

51 437
43 203
8 234

2 474
2 229
245

4 380
4 430
-50

106
106
-

4 486
4 536
-50

Ram för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 64 miljoner euro. Ramutgifterna för 2017 blir därmed 44 846 miljoner euro.
Utgiftsramen för 2017 uppgick till 44 877 miljoner euro efter den andra tilläggsbudgeten. Med
beaktande av de nya strukturella korrigeringarna på 14 miljoner euro i ramen uppgår ramnivån
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2017 till 44 891 miljoner euro. Den ofördelade reserven uppgår till cirka 45 miljoner euro, som
får överföras till år 2018 för att användas till utgifter av engångsnatur, om den ofördelade reserven
inte används i tilläggsbudgetar under 2017.
Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

26.10.21
26.20.70
30.10.64

Ombudgetering av Kejo-projektet
Ombudgetering av luft- och bevakningsfarkoster
Ändrad tidsmässig fördelning av genomförandet av
landsbygdsprogrammet
Ombudgetering av den nationella andelen av anslag
som delfinansieras av EU för utveckling av den
nationella livsmedelskedjan under ett annat moment
Ombudgetering av innovationsstödet för
skeppsbyggnad
Tidigareläggning av inledandet av
naturturismprojektet Turism 4.0
Specificering av utbetalningarna inom Finlands
strukturfondsprogram
Ändrad tidsmässig fördelning inom vissa stora
energistödsprojekt
Ändrad tidsmässig fördelning inom
LNG-terminalprojektet

30.20.47
32.20.46
32.20.41
32.50.64
32.60.40
32.60.41
Sammanlagt

2017

2018

2019

1,8
4,2
14,5
0,4
6,5
0,8

-0,8

-9,1

9,1

9,0

-6,0

-3,0

-13,8
14,3

5,5
-1,3

2,8
8,9

Stöd för innovationer
Ett tillägg på 30,9 miljoner euro föreslås för innovationsstöd för skeppsbyggnad som gör det möjligt att öka satsningarna på innovationer inom skeppsbyggnadsindustrin och att stärka den internationella konkurrenskraften. Av anslaget utgörs 6,5 miljoner euro av en återbudgetering av stöd
som beviljats tidigare.
Det föreslås ett tillägg på 40 miljoner euro för utbetalningar av understöd till Innovationsfinansieringsverket Tekes på grund av en tidigareläggning av utbetalningar för projekt inom den offentliga forskningen.
Det föreslås ett tillägg på 6 miljoner euro för att införa regionala innovationer och inleda regionala försök. Tillägget föranleds av att kostnaderna för projektet för upprustning av Kimola kanal
blivit större än beräknat och av budgeteringen av mervärdesskatteutgifter.
Exportfrämjande åtgärder
Det föreslås ett tillägg på 12 miljoner euro för förslagsanslaget för refinansieringslånen till Finlands Exportkredit som föranleds av förändringar i räntor och valutakurser och av kursförluster
på grund av en förtida återbetalning av ett lån.
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Satsningar på digitalisering
Det föreslås ett anslag på 3,75 miljoner euro för den fortsatta finanseringen av KIRADIGI, som
är ett spetsprojekt för digitalisering av den byggda miljön och byggandet.
Det föreslås ett anslag på 110 000 euro till Riksarkivet för kostnaderna för planering av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.
Befolkningsregistercentralen föreslås bli beviljade en tilläggsfullmakt på 20 miljoner euro för avtal och andra förbindelser i syfte att åstadkomma en fast prissättning av verktyg för stark elektronisk autentisering i samband med användningen av förvaltningens e-tjänster, dvs. en prissättning
som är densamma oberoende av användarantal. Kostnadseffekterna för staten beräknas vara
högst 5 miljoner euro om året 2018—2021.
Jordbruk
Det föreslås att 21,0 miljoner euro av det s.k. krispaketet för 2016 ska reserveras för den kompensationsersättning som i sin helhet finansieras av nationella medel och som ska användas för att
trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen.
För att stödja jordbrukets lönsamhet föreslås en överföring på 15 miljoner euro till Gårdsbrukets
utvecklingsfond.
För att hjälpa jordbrukarna att orka i arbetet föreslås ett tilläggsanslag på en miljon euro till
projektet Ta hand om bonden.
Ett tilläggsanslag på 0,25 miljoner euro föreslås för effektiviserade åtgärder för bekämpning av
djursjukdomar, särskilt afrikansk svinpest.
Lägre arbetslöshet
Det föreslås att statens andel av den inkomstrelaterade dagpenningen sänks med 35 miljoner euro.
Behovet av anslag minskar till följd av att prognoserna tyder på att arbetslösheten minskar.
Examensinriktad fortbildning
Ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro föreslås för att understödja den examensinriktade fortbildning för högskoleutbildade som behövs på grund av den positiva strukturomvandlingen. I utbildningen beräknas ca 550 studerande delta.
Främjande av turism
Det föreslås ett tillägg på 800 000 euro för statsbidrag till Finpro för att inledandandet av spetsprojektet Matkailu 4.0 ska kunna tidigareläggas. Det förslås dessutom ett tilläggsanslag på 90 000
euro för ett pilotprojekt för behandling av visumansökningar från Kina oberoende av ort.
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Förändringar i pensionsutgifterna
Statens betalningsandel av pensionerna för lantbruksföretagare och företagare föreslås bli utökad
med sammanlagt 11,6 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att möjligheten till
partiell förtida ålderspension utnyttjas i större utsträckning än förväntat och av att inkomsterna av
försäkringsavgifter har minskat.
Statens utgifter på grund av folkpensionslagen och vissa andra lagar beräknas minska med 30
miljoner euro. Detta föranleds av att utgifterna för pensionsstöd blivit mindre än beräknat och av
att utgifterna för vårdbidrag för pensionstagare och för handikappbidrag har minskat.
För att täcka de retroaktiva tilläggspensionsavgifter som Keva tar ut föreslås ett tillägg på 5,5 miljoner euro för tilläggspensionsavgifter för anställda som omfattas av militärpensionssystemet.
Utgifter för migration
Det föreslås ett tillägg på 11,2 miljoner euro för stödet till mottagningsverksamhetens kunder på
grund av det ökade antalet användare. Dessutom föreslås det ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner
euro för ersättningar till privata rättsbiträden på grund av det ökade antalet ärenden som gäller
rättshjälp för asylsökande.
Byggandet av en multifunktionsarena i Tammerfors
För byggandet av en multifunktionsarena i Tammerfors föreslås det att det beviljas statlig finansiering på sammanlagt 18 miljoner euro av vinstmedel från penningspelsverksamhet 2017—
2019. I budgeten för 2017 är andelen 7 miljoner euro.
Andra justeringar
Ett anslag på 200 000 euro föreslås för de kostnader som inrättandet av en kommission för medling i samiska frågor föranleder.
För den statliga finansieringen av universiteten föreslås ytterligare medel på 5,14 miljoner euro
för ersättning av kostnader på grund av justering av apotekskompensationerna till Helsingfors
universitet och Östra Finlands universitet för åren 2015 och 2016 till ett belopp som motsvarar
utfallet av samfundsskatten och apoteksavgiften.
Senatfastigheter ges rätt att överlåta två tomter av fastigheterna (91-17-105-1 och 91-17-105-2) i
kvarter 17105 i Helsingfors stad på sammanlagt ca 2 500 m2 till bolaget JM Suomi Oy för en köpesumma på minst 11,44 miljoner euro och tre tomter av de samma fastigheterna (91-17-105-1
och 91-17-105-2) i kvarter nummer 17105 i Helsingfors stad på sammanlagt ca 5 400 m2 till bolaget Lumo Kodit Oy för en köpesumma på minst 19,81 miljoner euro.
För bevillningsfullmakten för energistöd föreslås det ett tillägg på 15 miljoner euro för investeringar i enlighet med energi- och klimatstrategin.
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Statens andel av omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder föreslås bli minskad med 17 miljoner euro. Sänkningen föranleds av att fonderna gett ett överskott 2015.
Fullmakten för havsfarleden till Raumo höjs med 1,5 miljoner euro på grund av att en större andel
än beräknat av berggrunden under vattenytan måste sprängas bort. Fullmakten ökar därför från
30 miljoner euro till 31,5 miljoner euro.
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet slås samman i början av 2018. Nämnderna beviljas enligt förslaget sammanlagt 0,85 miljoner euro i
tilläggsanslag för kostnaderna för inrättandet av ett nytt räkenskapsverk och för att snabba upp
behandlingen av besvärsärenden och ärenden som gäller ansökningar om undanröjande av beslut.
De av riksdagen godkända anslagen för 2017 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
Huvudtitel
21.
22.
23.
24.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
25.
Justitieministeriets förvaltningsområde
26.
Inrikesministeriets förvaltningsområde
27.
Försvarsministeriets förvaltningsområde
28.
Finansministeriets förvaltningsområde
29.
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
30.
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
31.
Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
32.
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

Godkänd budget
(budget+
tilläggsbudgetar)

Regeringens
proposition

Sammanlagt

179 988 000
13 729 000
221 733 000

200 000

179 988 000
13 729 000
221 933 000

1 083 056 000
910 158 000
1 538 447 000

5 867 000
1 700 000
77 491 000

1 088 923 000
911 858 000
1 615 938 000

2 841 668 000
17 079 406 000

6 957 000
-26 140 000

2 848 625 000
17 053 266 000

6 779 916 000

24 172 000

6 804 088 000

2 607 323 000

65 401 000

2 672 724 000

3 270 683 000

288 000

3 270 971 000

3 076 433 000

24 512 000

3 100 945 000

14 662 489 000
191 691 000
1 357 510 000
55 814 230 000

-75 150 000
3 750 000
109 048 000

14 587 339 000
195 441 000
1 357 510 000
55 923 278 000
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De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2017 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro
Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd budget
(budget+
tilläggsbudgetar)

Regeringens
proposition

Sammanlagt

43 188 450 000
5 308 396 000

15 000 000
-12 239 000

43 203 450 000
5 296 157 000

2 478 164 000

-

2 478 164 000

Skatter och inkomster av skattenatur
Inkomster av blandad natur
Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
15.
Lån (exkl. nettoupplåning och
skuldhantering)
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och
skuldhantering)

459 241 000

-

459 241 000

51 434 251 000

2 761 000

51 437 012 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

4 379 979 000
55 814 230 000

106 287 000
109 048 000

4 486 266 000
55 923 278 000

III tilläggsbudgeten för 2017
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

15 000 000

10. Övriga skatter

15 000 000

07. Fordonsskatt, tillägg ........................................................................

15 000 000

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg .....
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg ..........................................................

-12 239 000
4 253 000
4 253 000
7 000 000
7 000 000

Avdelning 15

12

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster, tillägg ......................................................
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, avdrag ................................................................................
39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, tillägg

508 000
508 000
-36 000 000
-36 000 000
12 000 000
12 000 000

Avdelning 15
15. LÅN

106 287 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

106 287 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
109 048 000

106 287 000
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Huvudtitel 23

€

23. STATSRÅDETS KANSLI

200 000

01. Förvaltning

200 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg

200 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen

5 867 000
367 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................
10. Krishantering

257 000
110 000
5 500 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................
30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) ..............

5 500 000
—
—

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 700 000

10. Domstolar och rättshjälp

1 700 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........

1 700 000

14

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

77 491 000

01. Förvaltning

60 258 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...........................................................
10. Polisväsendet

173 000
85 000
60 000 000
1 792 000

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
20. Gränsbevakningsväsendet

1 792 000
4 241 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
40. Invandring

4 241 000
11 200 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
(reservationsanslag 2 år), avdrag .....................................................
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg

-2 808 000
2 808 000
11 200 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6 957 000

10. Militärt försvar

6 957 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ...
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg .

-472 000
7 429 000

15

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. Tjänster för statssamfundet

-26 140 000
—

88. Senatfastigheter ...............................................................................

—

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

300 000

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

300 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
70. Utvecklande av statsförvaltningen
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen
(reservationsanslag 3 år) ..................................................................
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland
(förslagsanslag), avdrag ...................................................................
92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) .............
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg ...............
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), avdrag .................................................................................

260 000
260 000
-9 512 000

—
-9 512 000
-1 538 000
12 000
-1 550 000
—
—
-15 650 000
150 000
-15 800 000
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Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
40. Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år), tillägg .........................................
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
80. Konst och kultur

24 172 000
1 662 000
1 662 000
15 250 000
110 000
10 000 000
5 140 000
260 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) ......................................................................................
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) .......................................
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 3 år) ......
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
90. Idrottsverksamhet

—
—
—
260 000
7 000 000

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

7 000 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

65 401 000

10. Utveckling av landsbygden

26 560 000

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar
(reservationsanslag 3 år) ..................................................................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg ..........

—
26 560 000

Huvudtitel 31
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

17
36 741 000

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg .........
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) ...............................................................................
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
70. Lantmäteri och datalager

321 000
21 000 000
—
420 000
15 000 000
2 100 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..

2 100 000

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

288 000

10. Trafiknätet

288 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................
41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa
flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) ...................................................

-150 000
150 000
288 000
—
—

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt
entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) .......................................

24 512 000
2 895 000
895 000
2 000 000
—

Huvudtitel 33
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20. Närings- och innovationspolitik

72 860 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) ............
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) ........
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), avdrag
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), avdrag .................................................................................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och
andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag),
avdrag ..............................................................................................
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande
syfte (förslagsanslag), avdrag ..........................................................
60. Energipolitik

40 000 000
—
30 860 000
-10 000 000
12 000 000
-15 913 000
5 987 000
800 000
1 800 000
-2 000 000

-20 000 000
-2 500 000
-35 330 000

40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag ................................................
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag .......
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........

-2 700 000
-13 830 000
-18 800 000

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är
underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

-75 150 000
1 250 000
400 000
450 000
400 000

Huvudtitel 35
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande
utkomststöd samt vissa tjänster
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), avdrag ..............................................................
20. Utkomstskydd för arbetslösa
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-17 000 000
-17 000 000
-35 000 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag),
avdrag ..............................................................................................
40. Pensioner

-35 000 000
-18 400 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg ...................................
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för
företagare (förslagsanslag), tillägg ..................................................
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och
vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag .......................................
50. Stöd till veteranerna

500 000
11 100 000
-30 000 000
-7 000 000

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), avdrag
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och
pälsdjursuppfödare
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för
lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................

-7 000 000
1 000 000

1 000 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 750 000

20. Samhällen, byggande och boende

3 750 000

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

Anslagens totalbelopp:
109 048 000

3 750 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

10. Övriga skatter
07. Fordonsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att de belopp som influtit under början av året varit större
än beräknat.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

15 000 000
1 155 000 000
1 082 962 036
929 984 759
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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 4 253 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av förändringen i inkomstposten föranleds 4 295 000 euro av ökade inkomster
av de handläggningsavgifter för visum som inflyter från de finska beskickningarna i Ryssland och
42 000 euro av minskade inkomster från kursverksamhet inom militär krishantering.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

4 253 000
3 788 000
31 103 000
37 093 078
50 442 915

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av återbäringar av statsunderstöd som beviljats under tidigare år och av ibruktagandet av fondmedel för finansieringen av byggnadskostnaderna för den
nya multifunktionsarenan i Tammerfors.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

7 000 000
6 000 000
545 686 000
543 044 183
541 867 584
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12.31

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 508 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgörs 288 000 euro av slutbetalningen av det av EU beviljade
TEN-T-stödet för projektet Helsingfors—Riihimäki-banan. Motsvarande anslag för den andel av
utvecklingen av trafikledsnätet som slutbetalningen utgör har införts under moment 31.10.77.
Tillägget omfattar också 220 000 euro i form av inkomster av projektet Planering av Centrumslingan från Helsingfors stad.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

508 000
19 133 000
4 145 000
153 194 639
17 733 922

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 36 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av minskade inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter på grund av lägre priser för utsläppsrätter än väntat.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-36 000 000
152 500 000
120 589 200
129 321 783

39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på att uppskattningen av inkomstpostens omfattning har preciserats.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

12 000 000
-36 750 000
193 000 000
112 200 430
72 938 660
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet beviljas ett tillägg på 106 287 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
106 287 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 4 536 266 000 euro år
2017. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
4 486 226 000 euro år 2017.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

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

4 536
-40
-10
4 486

106 287 000
-1 028 090 000
-178 078 000
5 586 147 000
2 473 716 053
4 405 769 398
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ANSLAG

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnaderna för inrättandet av en kommission för medling i samiska frågor.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

200 000
688 000
123 240 000
125 013 000
114 567 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 257 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 17 000 euro av en överföring från moment 26.01.01 för
utgifter för en förlängning av mandatperioden för den specialsakkunnige i migrationsfrågor med
tre år fr.o.m. den 1 september 2017, 150 000 euro av en överföring från moment 32.01.01 för utgifter för en sakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève på grund
av Finlands medlemskap i ILO:s förvaltningsråd fr.o.m. den 1 september 2017 och 90 000 euro
av löne- och utbildningsutgifter och andra utgifter för sex personer kommer att rekryteras för ett
pilotprojektet för behandling av visumansökningar från Kina oberoende av ort.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

257 000
19 000
220 484 000
224 930 000
234 079 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den grundliga renoveringen av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

110 000
7 750 000
9 900 000
4 000 000

24.10
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10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
01.
04.
05.
06.
08.
09.

11.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
22.
Sammanlagt

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter8
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-insatsen)
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för
krishantering
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)
Avgifter för tilläggspension enligt militärpensionssystemet

300 000
2 012 000
8 140 000
990 000
3 723 000

417 000
1 166 000
21 491 000
300 000
1 830 000
11 380 000
1 014 000
166 000
5 500 000
58 429 000

F ö r k l a r i n g : Till dispositionsplanen fogas punkt 22. Avgifter för tilläggspension enligt militärpensionssystemet. Tillägget föranleds av sådana utgifter för avlöning av krishanteringsstyrkor som
inte har kunnat beräknas i förväg.
Tillägg till dispositionsplanen (euro)
22.
Avgifter för tilläggspension enligt militärpensionssystemet
Sammanlagt

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

5 500 000
5 500 000

5 500 000
3 155 000
49 774 000
56 446 000
49 205 991

24.30
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30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multilateralt utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1)
Europeiska utvecklingsfonden
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
Humanitärt bistånd
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet
7.
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet
8.
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete
9.
Räntestödsinstrument
Sammanlagt

153 410 000
146 039 000
53 655 000
33 460 000
70 500 000
4 800 000
2 100 000
65 000 000
6 231 000
535 195 000

1) I

anslaget ingår 7 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för
utvecklingssamarbete (DFID).

Förklaring:
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
1.
Multilateralt utvecklingssamarbete
2.
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner
Sammanlagt

+8 000 000
-8 000 000
-

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

—
—
535 195 000
504 343 000
802 582 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Domstolar och rättshjälp
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 1 500 000 euro av anslaget får användas till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 1 600 000 euro av de ökade rättsskyddsutgifterna för asylsökande och 100 000 euro av de ökade utgifterna för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

1 700 000
77 200 000
75 320 580
65 109 777
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 173 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 190 000 euro av anslaget får användas till
betalning av finansiella korrigeringar som utgör som kostnader för överföringsekonomin och gäller fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
i Europeiska unionen 2007—2013 till den del det är fråga om utgifter för finska statens slutbetalningar och sanktioner i samband med s.k. systemkorrigeringar.
F ö r k l a r i n g : I anslagsändringen har som avdrag beaktats 17 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för lönekostnader och andra kostnader för en specialsakkunnig och som tillägg
190 000 euro för sådana eventuella förpliktelser som följer av finansiella korrigeringar enligt beslut av Europeiska kommissionen som inte kan anses stå utanför ramen.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

173 000
-3 000
13 632 000
14 647 000
16 218 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget också får användas till betalning av Finlands 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, artiklarna 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,
såsom finansiella korrigeringar, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den nationella finansieringen.
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26.10

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av preciserade förpliktelser som följer av finansiella korrigeringar enligt beslut av Europeiska kommissionen.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

85 000
115 000
32 224 000
47 260 000
14 288 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att anslaget visat sig vara för litet för att
motsvara den nuvarande nivån på omkostnaderna för inre säkerhet och de förändringar som skett
i fråga om mervärdesbeskattningen av mottagningsverksamhet.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

60 000 000
75 000 000
112 292 422
80 393 632

10. Polisväsendet
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 792 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag på 12 922 000 euro som beviljats i budgeten för 2016 återtas
1 792 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att ytterligare förbindelser för anskaffning av ett fältledningssystem får ingås 2017 och de får förorsaka staten utgifter till ett belopp av högst
1 792 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att det tidigare budgeterade anslaget återbudgeteras.
Tilläggsfullmakten föranleds av att de förbindelser som ingåtts på basis av fullmakten för 2015
blivit lägre än beräknat och de anslag som reserverats för betalning av utgifterna för 2016 därmed
förblivit oanvända till ett belopp av sammanlagt 1 792 000 euro.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

26.20
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut
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1 792 000
—
4 000 000
12 922 000
—

20. Gränsbevakningsväsendet
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 241 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag på 12 310 000 euro som beviljats i budgeten för 2015 återtas
4 241 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att det tidigare budgeterade anslaget återbudgeteras.
Slutleveranserna av utrustning för ett utsjöbevakningsfartyg och för förenhetligande av två AB/
B 412 helikoptrar och deras reservdelslager fördröjs av orsaker som är oberoende av Gränsbevakningsväsendet och betalningen av slutraterna flyttas till 2018.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

4 241 000
9 400 000
10 996 000
30 387 000

40. Invandring
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 808 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en återföring till moment 26.40.21, eftersom förvarsenheten i Krämertsskog blir en av de statliga förläggningarna ett år senare än planerat och ändringen därmed
kommer att genomföras först vid ingången av 2018. Kostnaderna för 2017 betalas fortfarande av
anslaget under moment 26.40.21 till Helsingfors stad som köp av tjänster.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 808 000 euro.

-2 808 000
60 658 000
83 786 000
29 904 000
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26.40

F ö r k l a r i n g : Tillägget är en återföring från moment 26.40.01, eftersom förvarsenheten i
Krämertsskog blir en av de statliga förläggningarna ett år senare än planerat och ändringen därmed kommer att genomföras först vid ingången av 2018. Kostnaderna för 2017 betalas fortfarande av anslaget under moment 26.40.21 till Helsingfors stad som köp av tjänster.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

2 808 000
225 344 000
529 814 155
124 910 232

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att antalet personer som omfattas av mottagningsverksamheten blivit större än vad som tidigare beräknats.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

11 200 000
14 900 000
37 000 000
77 618 884
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 472 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 6 653 000 euro.
Fullmakt
Maximibeloppet för beställningsfullmakten för upphandling av ett utbildningsprogram för primär
flygutbildning och grundläggande flygutbildning minskas med 9 100 000 euro till 29 900 000
euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 7 125 000 euro i överföring
till moment 27.10.18 och som tillägg 6 653 000 euro för de utgifter som föranleds av återbudgeteringen av anslaget.
Maximibeloppet för beställningsfullmakten för upphandling av ett utbildningsprogram för primär
flygutbildning och grundläggande flygutbildning kan minskas, eftersom upphandlingen har kostat mindre än planerat. Av finansieringsandelen för beställningsfullmakten för 2017 överförs
7 125 000 euro till moment 27.10.18, medan 1 975 000 euro anslås för andra omkostnader under
moment 27.10.01 i enlighet med grunderna för anslaget.
Det anslag som motsvarar återbudgeteringen återtas på grund av att leveranserna har försenats eller medel har frigjorts av de reserverade medlen för den beställningsfullmakt som gäller underhåll
och därmed kan användas för andra, motsvarande anskaffningar.
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:
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för grundläggande
flygutbildning med VN-materiel
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)
Beställningsfullmakten för underhåll
av simuleringssystemet för tvåsidig strid
(KASI)
Beställningsfullmakten för
omkostnader 2015
Beställningsfullmakten för partnerskap
som gäller underhåll (Millog)
Beställningsfullmakten för anskaffning
av ett utbildningssystem för elementär
flygutbildning och grundläggande
flygutbildning
Beställningsfullmakten för omkostnader
2016
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader
2017
Beställningsfullmakten för anskaffning
av ett utbildningssystem för elementär
flygutbildning och grundläggande
flygutbildning
Nya beställningsfullmakter
sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2017

2018

3 502

2 424

2019

2020

Sammanlagt fr.o.m.
2021—
2017

5 926

9 750

9 750

3 000

3 000

31 638

10 207

97 214

95 559

12 900

15 000

83 916

41 892

3 000

3 000

12 000
41 845

95 131

93 897

381 801

27 900
6 380

5 600 146 774

241 920 168 082 107 117 103 277

5 600 625 996

13 780 111 341

8 986

36 945

26 330

8 754 197 150

2 157

4 581

4 581

12 399

14 860 113 498

41 526

30 911

8 754 209 549

256 780 281 580 148 643 134 188

14 354 835 545

1 080

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

-472 000
-10 270 000
1 914 331 000
1 899 710 000
1 838 940 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 429 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 101 738 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgif-
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ter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband
med beställningsfullmakter.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2015 återtas 304 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 7 125 000 euro en överföring från moment 27.10.01 och
304 000 euro föranleds av återbudgeteringen av anslaget. Tilläggsanslaget avsätts i huvudsak för
luftförsvarsprojekt och för övriga utgifter under momentet i enlighet med grunderna för anslaget.
Det anslag som motsvarar återbudgeteringen återtas eftersom leveranserna är försenade eller användningen av finansieringen under 2017 i övrigt är osäker.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

7 429 000
16 753 000
475 173 000
559 617 000
469 563 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Tjänster för statssamfundet
88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta
— två tomter på fastigheterna 91-17-105-1 och 91-17-105-2 i kvarter nummer 17105 i Helsingfors stad på sammanlagt ca 2 500 m2 till bolaget JM Suomi Oy, eller till det eller de bolag som
bildas, för en köpesumma på minst 11,44 miljoner euro och på de övriga villkor som Senatfastigheter fastställer
— tre tomter på fastigheterna 91-17-105-1 och 91-17-105-2 i kvarter nummer 17105 i Helsingfors stad på sammanlagt ca 5 400 m2 till bolaget Lumo Kodit Oy, eller till det eller de bolag som
bildas, för en köpesumma på minst 19,81 miljoner euro och på de övriga villkor som Senatfastigheter fastställer.
F ö r k l a r i n g : Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad
i stadsdelen Mellersta Böle. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta anbudet för fastighetsförmögenheten, som är avsedd för produktion av
ägarbostader och fritt finansierade hyresbostäder sammanlagt 11 446 050 euro för den försäljningsfullmakt som omfattar det första objektet med två tomter och sammanlagt 19 812 000 euro
för den försäljningsfullmakt som omfattar det andra objektet med tre tomter. Försäljningspriserna
motsvarar egendomens gängse värde. Försäljningspriset är bundet till konsumentprisindex och
det justeras utifrån det verkliga indexutfallet när köpet genomförs.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

—
—
—
—
—

28.30
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30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Befolkningsregistercentralen får ingå avtal gällande identifikationsavgifter och andra förbindelser så att de åren 2017—2021 får föranleda staten utgifter på högst 20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ändringar i informationssystemen i anslutning till landskapsreformen.
Avsikten är att fullmakten ska användas för förbindelser som orsakar staten kostnader på högst
5 000 000 euro om året under perioden 2018—2021. Syftet med avtalen är att åstadkomma en fast
prissättning av verktyg för stark elektronisk autentisering i samband med användningen av förvaltningens e-tjänster, dvs. en prissättning som är densamma oberoende av användarantal.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

300 000
140 000
9 620 000
7 623 000
7 984 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 260 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 110 000 euro av utgifterna för grundande och utveckling
av registret för övervakning av penningtvätt och 150 000 euro av den ökade arbetsvolymen för
behandlingen av ansökningar vid Regionsförvaltningsverket i Norra Finland.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

260 000
53 300 000
56 022 000
58 499 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen
och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för betalning av understöd till
landskapens temporära beredningsorgan och till kommuner, samkommuner och servicecenter för
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kostnaderna för beredningen av reformen. Anslaget får även användas för betalning av understöd
och eget kapital till servicecenter.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen möjliggör att statsunderstöd betalas till landskapens servicecenter i inledningsskedet.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget

—
22 000 000
31 300 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 9 512 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 1 662 000 euro en överföring till moment 29.01.01 för statsunderstöd för digitalisering, 2 100 000 euro en överföring till moment 30.70.01 för ASREK-projektet, 2 000 000 euro en överföring till moment 32.01.21 för kundorienterade tillstånds- och anmälningsprocesser och 3 750 000 euro en överföring till moment 35.20.02 för projektet KiraDigi.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

-9 512 000
-5 560 000
15 072 000
175 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 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 inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.
2017 III tilläggsb.
2017 II tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

12 000
6 910 000
2 168 000
224 576 000
219 560 594
220 775 638

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 550 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år
2016 och som ska återbäras till landskapet Åland är mindre än beräknat.

28.92
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut
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-1 550 000
13 000 000
11 104 686
9 995 531

92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
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 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

—
1 903 000 000
1 951 000 000
1 805 000 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av betalningen av större utgifter än beräknat för insolvensförfaranden. De största utgiftsposterna har utgjorts av utgifter på grund av skötseln av i konkurs
försatta samfund som beviljats statsunderstödda hyreshuslån och av objekt som ställts som säkerhet för lånen.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

150 000
150 000
119 893
105 757

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att det beräknade utfallet av riskhanteringsutgifterna
och utvecklingen av räntenivåerna har preciserats.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-15 800 000
30 000 000
40 000 000
10 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 662 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 och föranleds av inledandet
av projektpaketet för digitalisering av stadsunderstödsprocessen.
Eventuella underhållsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med hjälp
av anslaget föranleder inga ytterligare behov av anslag.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

1 662 000
-9 000
18 021 000
19 731 000
20 852 000

40. Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för planering av en centraliserad offentlig
elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

110 000
17 850 000
18 045 000
19 508 000

29.80
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20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för betalning av utgifter och
understöd för att möta det behov av högskoleutbildade sakkunniga som är en följd av den positiva
strukturomvandlingen till ett belopp av högst 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den examensinriktade fortbildning för högskoleutbildade som ska inledas på grund av den positiva strukturomvandlingen. I den examensinriktade fortbildning som med hjälp av tilläggsanslaget inleds för att möta behovet av arbetskraft i tillväxtregionerna förväntas ca 550 studerande delta.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

10 000 000
9 000 000
91 981 000
55 712 700
49 837 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 140 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att 5 140 000 euro av anslaget får användas
för ersättning av kostnader på grund av precisering av apotekskompensationerna till Helsingfors
universitet och Östra Finlands universitet för åren 2015 och 2016.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att den ersättning som betalas till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för deras apoteksrörelse åren 2015 och 2016
behöver preciseras så att den motsvarar beloppet av utfallet av samfundsskatten och apoteksavgiften. Av tillägget är 4 382 000 euro avsett för Helsingfors universitet och 758 000 euro för Östra Finlands universitet.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

5 140 000
1 795 674 000
1 828 724 570
1 908 560 000

80. Konst och kultur
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Nationella audiovisuella institutet i anslutning till att
biografverksamheten överförs får ingå ett avtal om att hyra lokaler, så att institutets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 479 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget på 49 000 euro föranleds av att det maximibelopp för totala hyresavgifter som ingår i fullmakten har korrigerats. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något
tilläggsanslag.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

—
—
6 080 000
6 491 000
6 935 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst ett årsverke.
F ö r k l a r i n g : Ändringen föranleds av att det behövliga antalet sakkunniga behöver säkras i
och med att också ett av spetsprojekten ska omfatta principen om en procent till konsten.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

—
8 293 000
9 821 000
9 298 266

59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
F ö r k l a r i n g : Genom ändringen säkerställs det att de penninginsamlingar i syfte att tillföra
Nationalgalleriet kapital som berättigar till statlig motfinansiering får fortsätta fram till utgången
av 2019 i enlighet med ändringen av lagen om penninginsamlingar (RP 264/2016 rd).
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

—
10 000 000
10 000 000
11 245 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 260 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

29.90
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Dispositionsplan (euro)
1.
2.
Sammanlagt

Museiverket
Förvaltningsnämnden för Sveaborg

799 000
4 360 000
5 159 000

F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslag anslås för punkt 2 i dispositionsplanen, vilket föranleds av kostnaderna för reparation av den eldhärjade Kvarnsalen i fästningen i Tenaljen von Fersen på Sveaborg och för anskaffningen av ett nytt larmsystem.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

260 000
4 899 000
7 019 000
4 099 000

90. Idrottsverksamhet
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras i den bemärkelsen att förbindelser i anslutning till byggandet av en multifunktionsarena i Tammerfors får ingås 2017—2019 så att de föranleder staten
kostnader som finansieras med vinstmedel från penningspelsverksamheten till ett belopp av högst
18 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av byggnadskostnaderna för den multifunktionsarena som uppförs i Tammerfors. Av tillägget täcks 4 000 000 euro av oanvända tippningsvinstmedel som återgått till undervisnings- och kulturministeriet och 3 000 000 euro av fonderade, ofördelade vinstmedel av penningspelsverksamhet.
Multifunktionsarenan kommer att ha en ishall för tävlingar och träningar med tillhörande utrymmen och totalkostnadskalkylen uppgår till 112 miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Arenan
ägs av ett fastighetsbolag som också finansieras av Tammerfors stad. EU-kommissionen har gett
sitt godkännande till att en multifunktionsarena avsedd för idrott finanserias med statligt stöd.
Den statliga finansieringen av projektet ska 2018 anvisas av anslagen för byggande av idrottsplatser till ett belopp av 1 miljon euro och av ofördelade vinstmedel till ett belopp av 6 miljoner euro
och finansieringen för 2019 av anslagen för byggande av idrottsanläggningar till ett belopp av 3
miljoner euro och av ofördelade vinstmedel till ett belopp av 1 miljon euro.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

7 000 000
6 000 000
154 097 000
147 120 326
147 993 082
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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
21 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det anslag under momentet som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för
2016 behövs som en del av den kompensationsersättning som finansieras helt av nationella medel
och ska användas för att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen. För genomförandet av åtgärden föreslås det att ett återtaget anslag på 21 000 000 euro tas in under moment 30.20.44.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2016 bokslut
2015 bokslut

—
—
35 000 000
20 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 560 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att behovet av anslag har preciserats.
Utbetalningarna av företags- och projektstöd har under första delen av 2017 ökat avsevärt snabbare i förhållande till de förbindelser som ingåtts än under tidigare programperioder. Tillägget ger
beredskap för att anslaget ska räcka hela året i enlighet med de senaste utgiftsprognoserna. I tilllägget har också beaktats programjusteringar i enlighet med vad som rapporterats till kommissionen.
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Den beräknade fördelningen av anslagen 2017 (mn euro)
Program

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
(programperioden 2014—2020) sammanlagt
— varav tekniskt bistånd
Programkorrigeringar
Sammanlagt
— varav EU:s medfinansiering
— varav statens medfinansiering

Budget

III tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt

109,340
8,400
0,100
109,440
49,946
59,494

2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

25,460
1,100
26,560
12,054
14,506

134,800
1,200
136,000
62,000
74,000

26 560 000
109 440 000
40 650 185
391 010

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 321 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 71 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 71 000 euro av en ombudgetering av anslaget och tillägget är avsett att användas för förbättrande av pälsdjurens välbefinnande och en effektivisering av
verkställigheten av den djurskyddslagstiftning som gäller animalieproduktion.
Av tillägget styrs 250 000 euro till åtgärder i syfte att effektivisera bekämpningen av djursjukdomar, i synnerhet afrikansk svinpest.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

321 000
39 941 000
41 927 000
41 757 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är avsett att utgöra en del av den kompensationsersättning som i sin
helhet finansieras av nationella medel och ska användas för att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen. Efter anslagstillägget kan bortfallet av stödet för kompensationsersättning för 2018 halveras. En utbetalning av stödet som kompensationsersättning gör det möj-
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ligt att nå de uppställda målen på ett sätt som är verkställighetsmässigt effektivt och jämlikt med
beaktande av olika produktionsinriktningar och stödområden.
Den beräknade fördelningen av anslagen för systemet med kompensationsersättning 2017
(euro)
III
tilläggsbudgetBudgeten propositionen

Sammanlagt, varav
— EU:s andel
— statens andel
— kompensationsersättning som i sin helhet
finansieras nationellt

Sammanlagt

551 888 000
97 113 000
134 108 000

21 000 000 572 888 000
- 97 113 000
- 134 108 000

320 667 000

21 000 000 341 667 000

2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

21 000 000
551 888 000
546 888 000
551 888 000

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2015 återtas 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av det av EU delfinansierade anslag som i budgeten för 2015 anvisats för utvecklande av livsmedelskedjan återtas 2017 sammanlagt 1 000 000 euro, av vilket EU-andelen är
580 000 euro och den nationella andelen är 420 000 euro. Anslaget har inte kunnat användas till
fullt belopp, eftersom det inte tillkommit nya, av EU delfinansierade informationsprogram och
konsumtionsfrämjande program i förväntad utsträckning. Ett belopp på 420 000 euro motsvarande den nationella andelen av det anslag som återtas återbudgeteras för utveckling av den nationella livsmedelskedjan under moment 30.20.47 att användas för åtgärder i syfte att minska matsvinnet och utveckla sektorn för närproducerad mat.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

—
500 000
4 605 000
4 305 000
3 605 000

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 420 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget används för åtgärder som syfter till att minska matsvinnet och
utveckla sektorn för närproducerad mat.

30.70
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut
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420 000
2 000 000
4 419 000
2 299 000
3 909 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av underlättandet av lönsamhetsläget inom jordbruket.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

15 000 000
3 000 000
30 000 000
11 000 000
250 000

70. Lantmäteri och datalager
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är en överföring från moment 28.70.22 för genomförande av projektet för ett elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK), som ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster.
Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med hjälp
av anslaget föranleder inga ytterligare behov av anslag.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

2 100 000
45 352 000
47 929 000
47 506 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 31.10.41 för den icke-ekonomiska verksamheten vid Seinäjoen lentoasema Oy.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-150 000
1 271 950 000
1 061 400 000
940 702 000

41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 31.10.20 för den icke-ekonomiska
verksamheten vid Seinäjoen lentoasema Oy.
Bolaget är en privat flygplats som står utanför Finavias flygplatsnät. Flygplatsen har sedan 2016
strävat efter att bedriva en synnerligen kostnadseffektiv verksamhet genom sin flygplatsmodell,
som grundar sig på att tjänster produceras för såväl kommersiell som privat flygtrafik efter behov.
Enligt verksamhetsmodellen är flygplatsen öppen för flygtrafik enligt förhandsbeställning, och
betjänar därmed kunderna endast när det finns ett faktist behov av tjänster. Syftet med denna
verksamhetsmodell är att åstadkomma betydande inbesparingar i underhållet av flygplatsen och
samtidigt betjäna näringslivet bättre än genom traditionell verksamhet. En betydande del av kostnaderna för underhållet av flygplatsen består av personalutgifter, och en ändring av verksamheten
till att grunda sig på ett befintligt behov ökar kostnadseffektiviteten i betydande utsträckning.
Modellen kan i fortsättningen utnyttjas också på andra regionala lågtrafikerade flygplatser. En
fungerande modell kräver emellertid en tillräckligt omfattande pilotverksamhet, och ett statsunderstöd av engångsnatur är därför nödvändigt för service- och underhållsutgifterna för den personal och utrustning som behövs med tanke på flygsäkerheten, brand- och räddningstjänsten och
det civila luftfartsskyddet.

31.10
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut
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150 000
1 000 000
1 150 000
2 340 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 288 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet Österbottenbanan så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 674 000 000 euro
2) 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 31 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av slutbetalningen av den andel av TEN-T-stödet för projektet Helsingfors—Riihimäki som gäller utveckling av bannätet och som har intäktsförts under
moment 12.31.10. Motsvarande anslag avsätts för projektplanering i fråga om nya investeringsprojekt som finanseras av medlen under momenten för investeringsutgifter.
Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:
Österbottenbanan
Fullmakten för projektet förnyas. Med beaktande av den tidigare användningen av fullmakten ger
fullmakten möjlighet till nya förbindelser till ett värde av ytterligare 6 140 000 euro. Förnyandet
av fullmakten att ingå avtal gör det möjligt att slutföra projektet under 2018 och omfattar fortsatta
arbeten på trafikplatsen i Oulainen och byggande av en trafikplats i Oulunlahti. Förnyandet av
fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.
Havsfarleden till Raumo
Fullmakten för projektet havsfarleden till Raumo justeras med 1,5 miljoner euro från 30 miljoner
euro till 31,5 miljoner euro. Justeringen av fullmakten att ingå avtal föranleds av att mängden
berg under vattnet som måste sprängas bort och åtföljande avlägsnande av stenblock och av att
indexnivån på huvudentreprenadavtalet stigit mer än väntat.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

288 000
35 012 000
272 800 000
347 729 000
358 857 000
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31.40

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå förbindelser för 1 143 000 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, avvikande från den ursprungliga bedömningen, på de sista åren av projektet.
Beviljandet av tilläggsfullmakten föranleds av 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
projektet.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

—
7 643 000
—
14 296 000
18 549 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 895 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för ersättning till Finnvera Abp åren 2012—2017 för extraordinära förvaltningskostnader för lån och garantier som delfinansierats av ERUF under programperioden 2007—2013.
F ö r k l a r i n g : I anslagsändringen har som tillägg beaktats 1 045 000 euro för ersättning till
Finnvera Abp åren 2012—2017 för extraordinära förvaltningskostnader för lån och garantier som
delfinansierats av ERUF under programperioden 2007—2013 och som avdrag 150 000 euro i
överföring till moment 24.01.01 för lönekostnader och andra kostnader för en specialsakkunnig.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

895 000
—
33 558 000
33 559 000
40 588 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (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 28.70.22 för projektet Tillstånd och tillsyn.
Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med hjälp
av anslaget föranleder inga ytterligare behov av anslag.
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32.20

2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

2 000 000
2 326 000
2 316 000
538 000

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kostnader till följd av projekt som genomförs av statliga ämbetsverk och inrättningar.
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 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

—
14 143 000
13 371 000

20. Närings- och innovationspolitik
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt
finansieringsbesluten. Allt fler av innovationsfinansieringsverket Tekes fullmakter att bevilja understöd är bundna till nya former av finansiella instrument med kortare finansieringscykel. Av
denna finansiering betalas 70 procent i förskott medan utbetalningarna vid traditionell finansiering grundar sig på de faktiska kostnaderna.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

40 000 000
10 000 000
274 500 000
335 351 786
367 194 625

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av understöd till företag och sammanslutningar, högskolor, forskningsinstitut, kommuner och samkommuner för andra utvecklingsåtgärder som stöder innovationskluster och innovationsekosystem. Anslaget får
även användas för betalning av konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens
budgetekonomi.
F ö r k l a r i n g : Ändringen gör det möjligt för arbets- och näringsministeriet att samarbeta med
andra offentliga aktörer i utvecklingen av innovationskluster och innovationsekosystem.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

32.20
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut
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—
4 000 000
4 100 000
7 024 000
9 800 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 860 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd
för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
Av det treåriga reservationsanslag på 20 000 000 euro som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2015 återtas 6 510 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslaget får användas till beviljande av förbindelser som gäller understöd till
sådana varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg för utveckling och planering
av en ny fartygstyp, sådana innovativa delar av ett fartyg som kan betraktas som separata delar
samt utvecklande och upprättande av innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder.
Den sista raten av innovationsstödet utbetalas efter det att fartygsprojektet är slutfört, och anslaget för 2015 är därmed inte längre disponibelt efter att de sista av de fartygsprojekt som beviljats
understöd slutförts åren 2018—2019.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2017 III tilläggsb.
2015 bokslut

30 860 000
20 000 000

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att ersättningarna till staten för Finnvera Abp:s förluster
blir mindre än beräknat.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-10 000 000
64 643 000
36 044 150
90 497 129

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciserade utgifter för skydd som hänför sig till förändringar i ränte- och valutakurser samt av kursförluster på grund av en förtida återbetalning av ett lån.
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32.50

2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

12 000 000
82 462 000
97 976 810
505 067 841

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 987 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 3 667 000 euro av att kostnaderna för
projektet för upprustning av Kimola kanal blivit större än beräknat och 2 320 000 euro av mervärdesskatteutgifter.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

5 987 000
11 000 000
15 000 000

41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att inledandet av naturturismprojektet Turism 4.0 tidigareläggs.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

800 000
2 000 000
34 130 000
35 600 000
52 095 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt
finansieringsbesluten.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

1 800 000
20 078 000
25 149 761
24 427 544

32.60
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43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt
finansieringsbesluten.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-2 000 000
5 315 000
7 004 248
11 051 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av mindre utbetalningar än beräknat 2017 för projekt enligt
strukturfondsprogrammen och programmen för samarbete vid de yttre gränserna. Av avdraget är
10 851 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 9 149 000 euro statlig medfinansiering.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-20 000 000
357 458 000
240 700 953
344 969 639

65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt
finansieringsbesluten.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-2 500 000
5 000 000
5 638 731
5 715 826

60. Energipolitik
40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 700 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av högst
50 000 000 euro 2017.
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F ö r k l a r i n g : Vid ändringen har beaktats en anslagsökning på 1 500 000 euro och en utökad
bevillningsfullmakt på 15 000 000 euro för investeringar i enlighet med energi- och klimatstrategin samt en anslagsminskning på 4 200 000 euro på grund av att bioraffinaderiprojektet ställts in
och av en precisering av de beräknade utbetalningarna.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
1 500 000 euro år 2017, 6 000 000 euro år 2018, 3 750 000 euro år 2019, 2 250 000 euro år 2020
och 1 500 000 euro år 2021.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-2 700 000
70 076 000
53 572 474
45 931 531

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 13 830 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att terminalprojektet i Fredrikshamn har fördröjts. Utbetalningarna av projektstödet skjuts upp med ett år till perioden 2018—2020.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-13 830 000
28 465 000
23 610 148
11 720 737

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 18 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en precisering av den årliga produktionen vid de biogas-, trädbränsle- och skogsfliskraftverk som omfattas av systemet med inmatningstariffer.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-18 800 000
273 400 000
171 865 622
142 398 192
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social
trygghet slås samman fr.o.m. ingången av 2018. Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnaderna för inrättandet av ett nytt räkenskapsverk och för att snabba upp behandlingen av besvärsärenden och ärenden som gäller ansökningar om undanröjande av beslut.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

400 000
111 000
2 536 000
2 835 000
2 730 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 450 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social
trygghet slås samman fr.o.m. ingången av 2018. Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnaderna för inrättandet av ett nytt räkenskapsverk och för att snabba upp behandlingen av besvärsärenden och ärenden som gäller ansökningar om undanröjande av beslut.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

450 000
219 000
5 102 000
5 230 000
5 510 000
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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 400 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget beviljas som ett nettoanslag.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget används för täckande av utgifterna för enheten för hälso- och
sjukvård för fångar och för att balansera enhetens ekonomi.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

400 000
120 000
16 085 000
16 522 000
421 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt
vissa tjänster
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 17 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av beaktandet av överskotten från sjukförsäkringsfonden,
allmänna fonden för social trygghet och folkpensionsfonden 2015.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-17 000 000
348 747 000
319 481 000
152 300 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 35 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den minskade arbetslösheten och det minskade antalet
mottagare av utkomstskydd för arbetslösa som detta medfört.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-35 000 000
—
1 086 000 000
1 096 597 001
1 083 356 791

33.40
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40. Pensioner
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att möjligheten till partiell förtida ålderspension utnyttjas i större utsträckning än förväntat. Detta slag av pension, som ersatte deltidspensionen vid pensionsreformen, har kunnat lyftas sedan den 1 februari 2017.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

500 000
663 100 000
645 700 000
624 800 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de minskade inkomsterna av försäkringsavgifter och av
att antalet obetalda avgifter har ökat.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

11 100 000
19 600 000
149 000 000
138 000 000
90 300 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 10 000 000 euro av att utgifterna för pensionsstöd blivit
mindre än beräknat, 16 000 000 euro av att utgifterna för vårdbidrag för pensionstagare blivit
mindre än beräknat och 4 000 000 euro av att utgifterna för handikappbidrag blivit mindre än beräknat.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-30 000 000
—
3 612 140 000
3 595 392 261
3 702 561 991
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50. Stöd till veteranerna
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en precisering av anslaget.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

-7 000 000
104 500 000
98 898 679
110 688 454

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.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är avsett för att hjälpa odlarna att orka med arbetet genom projektet
Ta hand om bonden.
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut

1 000 000
159 300 000
149 473 459
166 040 341
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20. Samhällen, byggande och boende
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 750 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.22.
Eventuella underhållsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med hjälp
av anslaget föranleder inget behov av tilläggsanslag.
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

3 750 000
—
4 000 000
250 000

