RP 193/2013 rd

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN
OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN
FÖR 2014 (RP 112/2013 rd)
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Helsingfors 21 november 2013

Statsminister

JYRKI KATAINEN

Finansminister Jutta Urpilainen

A5

ALLMÄNN MOTIVERING

ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd). En
kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om
statsbudgeten för 2014, som överlämnades den 16 september 2013.
År 2014 kommer den totala produktionen att öka med 1,2 % med
stöd av den inhemska konsumtionen och exporten. Tillväxten främjas av en gradvis återhämtning i euroområdet, ökad exportefterfrågan och fortsatt låg räntenivå.
Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland har återspeglats i
utvecklingen av konsumentpriserna, och även pristrycket från den
internationella råvarumarknaden har varit svagt. Skärpningen av
den indirekta beskattningen höjer priserna med 0,6 procentenheter.
År 2014 beräknas arbetslöshetsgraden bli 8,2 %, och under de kommande åren minskar arbetslösheten endast långsamt, till följd av den
svaga ekonomiska tillväxten och problemen med matchning av arbetskraft på arbetsmarknaden.
Den offentliga ekonomin uppvisar ett underskott även nästa år.
Staten och kommunerna visar ett klart underskott, arbetspensionssektorn visar ett överskott och de övriga socialskyddsfonderna är
ungefär i balans. Den offentliga skuldsättningen ökar både nominellt och i förhållande till totalproduktionen, och skuldkvoten överstiger 60 procent 2014. Den offentliga skuldsättningen hotar att fortsätta öka på medellång sikt. De offentliga utgifterna i förhållande
till totalproduktionen stiger till en högre nivå än någonsin tidigare
under de senaste 15 åren.
Till följd av den löneuppgörelse som uppnåddes på arbetsmarknaden hösten 2013 har finansministeriet separat utvärderat utvecklingen av förtjänstnivåindexet. Enligt utvärderingen har stegringen av
förtjänstnivåindexet 2014 preciserats så att den är ca ¾ procentenheter långsammare än jämfört med den prognos som finansministeriet offentliggjorde i september. Denna ändring beaktas i de lagstadgade indexjusteringarna i den kompletterande budgetpropositionen.
Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna sänks med
sammanlagt ca 261 miljoner euro. Av detta föranleds 203 miljoner
euro av sänkningen av intäktskalkylen över skatten på förvärvs- och
kapitalinkomster. Som en del av statens åtgärder i anslutning till arbetsmarknadsorganisationernas sysselsättnings- och tillväxtavtal
föreslås det att i inkomstskatteskalan höjs inkomstgränserna med
1,5 procent, med undantag för den högsta inkomstgränsen. Den ändring av beräkningsgrunderna för den skattefria kilometerersättningen som föreslagits i budgetpropositionen för 2014 ska dessutom
återkallas som en del av de åtgärder som anknyter till sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Åtgärderna sänker inkomstposterna i frå-
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ga om skatt på förvärvsinkomst och kapitalinkomst med sammanlagt 122 miljoner euro. Inkomstposten sänks med 5 miljoner euro
till följd av regeringens strukturpolitiska åtgärd, enligt vilken en fysisk person för en viss tid skattefritt får sälja mark för bostadsbyggande till en kommun. I fråga om fonden för inbetalt fritt eget kapital ökar däremot ändringen av bestämmelserna om beskattningen av
inkomst av näringsverksamhet och av medel som delas ut av aktiebolag inkomstposten med 15 miljoner euro. Uppgifterna om influtna belopp och de preciserade beräkningsgrunderna i fråga om arbetslöshetsförsäkringspremien och reformen av vinstutdelningsskatten samt därav följande ändring av skattetagarnas utdelning
sänker statens skatteintäktskalkyl med 91 miljoner euro.
Intäktskalkylen för skatt på alkoholdrycker sänks med 57 miljoner
euro. Skärpningen av skatten på alkohol görs mildare än vad som tidigare planerats till följd av bland annat den ökade resandeinförseln
och uppgifter om influtna belopp som är sämre än väntat.
Det föreslås att inkomstposten i fråga om tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten sänks med ca 4,8 miljoner euro med anledning av att ikraftträdandet av lagstiftningen om ordnandet av uppgifter som gäller besiktning och enskilt godkännande av fordon har
framskjutits.
Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på ca 3,4 miljoner euro.
Med beaktande av minskningen med ca 261 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och ökningen med ca 108 miljoner euro i anslagen ökar propositionen om en komplettering av budgetpropositionen för 2014 behovet av statens nettoupplåning med ca 369 miljoner
euro. Statens nettoupplåning 2014 föreslås uppgå till 7,1 miljarder
euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2014 uppgå till ca 100
miljarder euro, vilket är ca 50 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Ramnivån för 2014 justeras med ca -147 miljoner euro i enlighet
med tabellen nedan för att motsvara prisändringar och strukturella
ändringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för 2014
till 42 649 miljoner euro.
Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen 42 414 miljoner euro. Den ofördelade
reserven för 2014 uppgår således till ca 35 miljoner euro.
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Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, miljoner euro
Moment

29.80.20
30.20.01
32.20.02
32.20.46
32.30.03
33.20.50,
33.20.51,
33.20.52,
33.60.35
Sammanlagt

Ärende

Lagstadgad priskorrigering: anslagsjusteringar på grund av ändringar
av de fastställda FP- och ArPL-indexen och prognosen om förtjänstnivåindexet
Avtalsbaserad priskorrigering: ökade omkostnadsanslag till följd av
löneuppgörelsen
Överföring av Museiverkets objekt till Senatfastigheter Justering av
den tidigare ramkorrigeringen på 15 miljoner euro så att den
motsvarar nivån på kapitalhyran för objekten (6,4 mn euro)
Bruttobudgetering av Trafiksäkerhetsverkets tillsynsavgifter för
besiktningsverksamhet (motsvarande inkomster har antecknats under
moment 11.19.07)
Ombudgetering av VTT:s omkostnader till följd av fördröjningen av
planlösningen (avdrag IV tilläggsbudg. för 2013)
Ombudgetering av innovationsstöd för skeppsbyggnad till följd av
fördröjningen av slutförandet av fartygsprojektet
Bruttobudgetering av Patent- och registerstyrelsens tillsynsavgifter
för stiftelser (motsvarande inkomster har antecknats under moment
11.19.09)
Det skyddade beloppet i utkomstskyddet för arbetslösa (300 euro) och
förkortningen av självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning från 7
dagar till 5 dagar. Nettoeffekt, där sänkningen av behovet av utkomststöd har beaktats. Ramnivån sänks i överensstämmelse med de
ändringar i grunderna som görs under de moment som inte omfattas
av ramen.

Det är meningen att reformen av forskningsinstitut och finansieringen av forskning ska genomföras i enlighet med statsrådets principbeslut av den 5 september 2013. Genom den stärks den forsknings- och utredningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande i samhällsfrågor. Detta görs genom att man för statsrådets och
dess ministeriers bruk under åren 2014—2016 stegvis samlar in finansiering från budgetfinansierade forskningsanslag till statens
forskningsinstitut, så att det år 2014 finns 5 miljoner euro, år 2015
7,5 miljoner euro och år 2016 och framåt 12,5 miljoner euro i
omärkta forskningsanslag för statrådets och ministeriernas omedelbara informationsbehov och den därtill anknutna forsknings-, utvärderings- och utredningsverksamheten.
I omkostnaderna för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster
för staten föreslås ett tillägg på 1 miljon euro som en överföring från
servicecentrets investeringsutgifter. Anslaget är en särskild finansiering i samband med att verksamheten vid servicecentret inleds. I
servicecentrets investeringsutgifter föreslås ett tillägg på 6 miljoner
euro för de investeringsbehov som tjänsterna kräver.

2014

2015

-98,63

-98,81

14,54

28,34

-8,60

-8,60

4,79

4,79

4,39
3,20
0,25

0,25

-66,80
-146,86

-66,80
-140,83
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I omkostnaderna för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning föreslås ett tillägg på 1,63 miljoner euro för de utgifter som föranleds i samband med införandet av ett gemensamt
system för statens personal- och ekonomiförvaltning samt för finansiering av kostnader för extra arbete till följd av att systemet inte är
färdigt. Av tillägget utgör 1,26 miljoner euro en överföring inom
förvaltningsområdet.
I utvecklandet av ett informationssystem för visumverksamhet i
enlighet med EU-förpliktelserna föreslås ett tillägg på ca 0,8 miljoner euro.
Det föreslås att Skatteförvaltningen får ett tillägg på 1 miljon euro
för en elektronisk tjänst för EU:s gränsöverskridande handel.
Det föreslås att Senatfastigheter beviljas fullmakt att till YIT
Byggnads Ab, för det bolag eller de bolag som ska bildas, överlåta
de statsägda outbrutna områden på ca 2,5 ha i Helsingfors där Centrumkvarteret i Mellersta Böle planeras för en köpesumma på ca 83
miljoner euro och till YIT Byggnads Ab överlåta hela aktiestocken
för Kiinteistö Oy Pasilan asema för en skattefri köpesumma på 12
miljoner euro.
I samband med utvecklandet av Mellersta Böle föreslås det en
fullmakt på sammanlagt 40 miljoner euro, av vilket 30 miljoner
euro täcker kostnaderna för byggandet av ett nytt spår i väster och
10 miljoner euro förnyandet av rulltrapporna i stationsbyggnaden
och utvecklandet av gemensamma områden som tjänar kollektivtrafiken. Finansieringsbehovet 2014 på 5 miljoner euro täcks med
medel under momentet då kostnadsförslaget för projektet
Fredrikshamns omfartsväg preciserats nedåt på motsvarande sätt.
Byggandet av det egentliga spåret och rulltrapporna beräknas infalla
åren 2017—2019.
Det föreslås att finansieringen av kompetensprogrammet för unga
vuxna ändras så att de anslag som anvisats programmet får beviljas
som statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen vid läroanstalter, utbildning som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, ordnande av examenstillfällen samt stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster.
Genom ändringen strävar man efter att stärka och utvidga ett utbildningsutbud som lämpar sig för målgruppens behov samt utbildningsanordnarnas möjligheter att stödja studerandena i deras studier. Målgruppen för kompetensprogrammet för unga vuxna är personer i åldern 20—29 år som inte har en examen som avläggs efter
lärokursen i den grundläggande utbildningen, och finansieringen
2014 uppgår till sammanlagt 52 miljoner euro.
I enlighet med regeringens strukturpolitiska program föreslås det
att studiepenningens belopp höjs med ca 11 procent från och med
den 1 augusti 2014 för högskolestuderande som inleder högskolestudier för första gången den 1 augusti 2014 eller senare. För dessa
studerande förkortas tiden som berättigar till studiestöd med fem
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månader. Dessutom föreslås det ett avdrag på 20 miljoner euro i anslaget för studiestöd på grund av en justering av kalkylen.
Det föreslås att finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa
ökas med sammanlagt 68,6 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de ändringar som det avtalats om för att tillmötesgå regeringens strukturpolitiska program och arbetsmarknadsorganisationernas sysselsättnings- och tillväxtavtal. Det föreslås att självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning förkortas från sju dagar till
fem dagar och att det vid jämkningen av arbetslöshetsförmånen ska
tas i bruk ett månatligt skyddat belopp på 300 euro. Dessutom har
ändringen konsekvenser för den statsandel som betalas till kommunerna för kostnaderna för det grundläggande utkomststödet, där det
föreslås ett avdrag på 1,8 miljoner euro.
Enligt lagförslaget om genomförandet av direktivet om kombinerade tillstånd som gäller medborgare i tredjeländer får personer som
kommer till Finland från tredjeländer för att arbeta ta del av den på
boende grundade sociala tryggheten från och med det att arbetet inleds, om arbetet i ett arbete som anges i arbetsvillkoret för utkomstskydd för arbetslösa har pågått oavbrutet i minst fyra månader. I
samband med lagförslaget föreslås att det anslag som reserverats för
barnbidrag minskas med 0,3 miljoner euro och att statens andel av
de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen minskas med 0,2
miljoner euro.
I omkostnadsanslagen föreslås med anledning av löneuppgörelsen ett tillägg på sammanlagt 14,5 miljoner euro.
Under momentet anskaffning av försvarsmateriel föreslås det att
maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2014 ökas med
ca 158 miljoner euro på grund av anskaffning av stridsvagnar. Betalningarna infaller åren 2014—2020.
Det föreslås att anslaget för pensioner minskas med 10,37 miljoner euro med anledning av att ArPL-indexet fastställts till ett lägre
värde än beräknat. I anslaget för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för föreslås ett tillägg på 4,28 miljoner euro
på grund av förändringen i ArPL-indexet samt andra preciserade
kalkyler.
Det föreslås att det i budgetpropositionen tas in ett anslag på 0,8
miljoner euro genom vilket man bereder sig på betalning av prestationer föranledda av den borgen som ställts för stiftelsen Pietari-säätiö.
Det föreslås ett tillägg på 90 miljoner euro i EU-avgifterna, vilket
föranleds av utgifterna i Europeiska unionens åttonde tilläggsbudget för 2013, vilka enligt beräkningarna ska betalas 2014, samt
kommissionens preciserade budget, där den avgift som baserar sig
på medlemsstaternas bruttonationalinkomst höjs.
I anslaget för främjande av produktiviteten föreslås ett avdrag på
13 miljoner euro till följd av det preciserade behovet av anslag för
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projekt som ska inledas 2014 och av anslag som överförs från föregående år.
I anslaget för statsandelen för kommunal basservice föreslås ett
avdrag på drygt 71 miljoner euro med anledning av en sänkning av
justeringen av statsandelsindexet samt ett tillägg på 57 miljoner
euro med anledning av en ökning av kommunernas förlorade skatteinkomster och motsvarande kompensation. Den totala effekten är
att anslaget minskar med nästan 14,5 miljoner euro jämfört med
budgetpropositionen.
I den statliga finansieringen av universiteten föreslås med anledning av en sänkning av prognosen för universitetsindexet ett avdrag
på 8,6 miljoner euro.
Statens finansieringsandel av anslaget för miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar samt anslaget för kompensationsbidraget sänks på
grund av en ökning av EU-medfinansieringen enligt förslaget till utkast om programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland med sammanlagt 70 miljoner euro.
Det föreslås att under momentet bastrafikledshållning ska ett anslag på 2,1 miljoner euro användas för att av VR-Group Ab anskaffa
råvirkesterminaler och lastningsplatser. Genom anskaffningen säkerställs underhållet och utvecklandet av lastningsplatserna samt
garanteras skogsindustrin en effektiv transportkedja från skogen till
fabriken.
Kalkylen över anslaget för produktionsstöd för förnybar energi
sänks med 10 miljoner euro till följd av förändringar i marknadspriset på el och preciseringar av betalningsplanen.
Det beräknas att höjningen av flyktingkvoten från 750 personer
till 1 050 personer ökar statens integrationsersättningar till kommunerna med ca 1,4 miljoner euro. För ordnandet av kvotflyktingars
inresa i landet föreslås en anslagsökning på 146 000 euro.
I närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har som en
intern överföring beaktats 0,25 miljoner euro för finansiering av en
ekonomisk rådgivningstjänst.
Det föreslås att anslaget för det allmänna bostadsbidraget höjs
med 11,9 miljoner euro, det anslag som reserverats för barnbidrag
med 3,6 miljoner euro, anslaget för familjeförmåner som staten ersätter med 0,4 miljoner euro, anslaget för militärunderstöd med 0,8
miljoner euro, anslaget för underhållsstöd med 2,4 miljoner euro
och det anslag som reserverats för tolkningstjänster för gravt handikappade med 0,7 miljoner euro. Behoven av tilläggsanslag föranleds av ändringar i behovskalkylerna.
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De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
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

Regeringens
budgetproposition

157 697 000
37 710 000
85 442 000
1 294 309 000
895 689 000
1 263 720 000
2 751 100 000
16 947 422 000

Kompletteringsproposition

Sammanlagt

157 679 000
37 710 000
5 059 000
90 501 000
1 153 000
1 295 462 000
2 206 000
897 895 000
2 930 000
1 266 650 000
-1 189 000
2 749 911 000
65 889 000 17 013 311 000

6 596 706 000

-17 754 000

6 578 952 000

2 657 133 000

-838 000

2 656 295 000

2 967 508 000

-6 913 000

2 960 595 000

3 375 593 000

-6 693 000

3 368 900 000

12 809 820 000
266 960 000
1 813 600 000
53 920 409 000

64 389 000 12 874 209 000
-187 000
266 773 000
1 813 600 000
108 052 000 54 028 461 000

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

Avdelning

11.
12.
13.

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)
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

Regeringens
budgetproposition

Kompletteringsproposition

Sammanlagt

40 057 333 000
4 742 080 000

-264 785 000
3 405 000

39 792 584 000
4 745 485 000

1 995 000 000

-

1 995 000 000

401 652 000

-

401 652 000

47 196 065 000

-261 380 000

46 934 685 000

6 724 344 000
53 920 409 000

369 432 000
108 052 000

7 093 776 000
54 028 461 000
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Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under
momentet
beräknas
inflyta
8 676 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 8 879 000 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 203 000 000 euro.
Som en del av de statliga åtgärder som anknyter till arbetsmarknadsorganisationernas
sysselsättnings- och tillväxtavtal föreslås att
det vid beskattningen för skatteåret 2014 ska
tillämpas en inkomstskatteskala med inkomstgränser som är förhöjda med 1,5 procent jämfört med skalan för 2013, med undantag för
den högsta inkomstgränsen. Det beräknas att
detta sänker statens intäkter med 115 miljoner
euro. Dessutom föreslår regeringen att den
ändring av beräkningsgrunderna för den skattefria kilometerersättningen som föreslagits i

budgetpropositionen för 2014 återkallas som
en del av de åtgärder som anknyter till sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Effekten av den
ökade skatteintäkten på 7 miljoner euro för
2014 som föreslagits i budgetpropositionen realiseras då inte, varför uppskattningen av de årliga inkomsterna föreslås bli sänkt med detta
belopp i den kompletterande propositionen.
Sådan försäljning av mark för bostadsbyggande som sker till en kommun och är avsedd
som en åtgärd som stöder bostadsmarknadens
struktur, föreslås bli skattefri för en viss tid då
säljaren är en fysisk person. Ändringen uppskattas sänka inkomstskatteintäkterna från kapitalinkomster med 5 miljoner euro.
De ovannämnda åtgärderna anknyter till en
regeringsproposition om komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om
inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra
ändringar av vissa lagar (RP 105/2013 rd).

11.08
De skatteändringar som gäller den i aktiebolagslagen avsedda utbetalningen av medel ur
fonden för inbetalt fritt eget kapital beräknas
öka intäkterna från kapitalinkomstskatten med
15 miljoner euro. Skatteändringen anknyter till
en kompletterande proposition som gäller regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt vissa andra skattelagar
(RP 185/2013 rd).
Efter det budgetpropositionen överlämnats
har det kommit in utfallsuppgifter för tre månader och uppgifterna för den slutförda beskattningen för 2012. De ändringar dessa för-
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anleder uppskattas öka statens skatteintäkter
med 14 miljoner euro.
De preciserade beräkningsgrunderna i fråga
om arbetslöshetsförsäkringspremien och reformen av vinstutdelningsskatten samt därav följande ändring av skattetagarnas utdelning kan
beräknas sänka statens skatteintäkt med 105
miljoner euro.
2014 budget
2013 III tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

8 676 000 000
-434 000 000
8 597 000 000
7 868 649 745

08. Punktskatter
04. Punktskatt på alkoholdrycker
Under
momentet
beräknas
inflyta
1 442 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 57 000 000 euro jämfört med
det anslag på 1 499 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av antagandet
om ändringen i beskattningsgrunden har ändrats.
I budgetpropositionen beräknades skattehöjningen öka intäkterna från punktskatten på alkoholdrycker med ca 125 miljoner euro på årsnivå. Regeringen har lämnat en proposition
(RP 151/2013) till riksdagen i samband med
budgetpropositionen. I propositionen föreslår
regeringen för riksdagen att bilagan till lagen

om accis på alkohol och alkoholdrycker ändras. På grund av den ökade resandeinförseln
liksom den minskade skattebasen under början
av 2013 föreslås att skatteförhöjningen ska
vara måttligare. Skatteförhöjningen ska då på
årsnivå vara 63 miljoner euro, dvs. ca hälften
av det som föreslagits i den egentliga budgetpropositionen. Ändringen i skattegrunden inverkar på inkomstsidan i budgetpropositionen
något mindre än ändringen på årsnivå beroende huvudsakligen på redovisningstidpunkten
för punktskatterna.
2014 budget
2013 III tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

1 442 000 000
-42 000 000
1 429 000 000
1 380 817 550
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11.19
19. Övriga inkomster av skattenatur

07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 4 785 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Minskningen på 4 785 000 euro jämfört med
det anslag på 9 570 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen beror på att ikraftträdandet av lagstiftningen om ordnandet av uppgifter som gäller besiktning och enskilt godkännande av fordon har framskjutits.
2014 budget

4 785 000
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 200 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 530 000 euro jämfört med det
anslag på 3 670 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds huvudsakligen av

de ökade ersättningar för materiel och utrustning i UNIFIL-operationen som FN har betalat.
2014 budget
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

4 200 000
1 545 000
2 050 000
3 028 836

28. Finansministeriets förvaltningsområde
20. Vissa inkomster för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för
staten
Under momentet beräknas inflyta 1 100 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Inkomsterna grundar sig på redovisning periodiserad över flera år som motsvarar användningen av anslag anvisade för utvecklings- och
utvidgningsinvesteringar i servicecentret för
gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för
staten.
Motsvarande utgifter har budgeterats under
moment 28.20.10.

2014 budget

1 100 000

50. Överföring från statens pensionsfond
Under
momentet
beräknas
inflyta
1 732 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Minskningen på 8 000 000 euro jämfört med
det anslag på 1 740 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds med stöd av
ändringen i prognosen för ArPL-indexet av
den minskning till ett belopp av 4 140 000 euro
som föreslås under moment 28.50.15 och av
korrigeringen av ett fel på 3 860 000 euro som
observerats vid fastställandet av budgetpropositionen.
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2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

12.31
1 732 000 000
1 688 792 000
1 603 669 147

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under
momentet
beräknas
inflyta
152 418 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 4 275 000 euro jämfört med det
anslag på 148 143 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de föreslagna
ändringarna under moment 28.50.63.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

152 418 000
130 950 000
102 675 654

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster
Under
momentet
beräknas
inflyta
17 716 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 12 216 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
5 500 000 euro. Av tillägget föranleds 500 000
euro av ökade biljettinkomster från kollektiv-

trafiken och 5 000 000 euro från den beräknade intäktsföringen av Finavia Abp för Ringbaneprojektet.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

17 716 000
2 017 000
-4 414 000
61 983 000
64 145 863
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 7 093 776 000
euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 369 432 000 euro jämfört med
det anslag på 6 724 344 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av föreslagna
ändringar i inkomstposter och anslag i denna
kompletterande budgetproposition.
Dessutom ersätts tabellen i förklaringsdelen
under momentet i budgetpropositionen med
följande tabell:

Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 II tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

7 144
-40
-10
7 094

7 093 776 000
141 034 000
1 288 256 000
10 000 000
253 419 000
7 502 974 000
4 703 307 934
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ANSLAG

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
32 263 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 51 000 euro jämfört med det belopp på 32 212 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

32 263 000
-45 000
32 205 000
32 122 000

22. Statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till statsrådets och dess ministeriers forsknings- och utredningsverksamhet
2) till betalning av konsumtionsutgifter som
föranleds av forsknings- och utredningsverksamhet
3) till betalning av statsunderstöd för forskning till forskningsinstitutioner, universitet
och andra motsvarande samfund som bedriver
forskningsverksamhet.
Anslaget får användas till löneutgifter för
personal vid statsrådets kansli i en omfattning
motsvarande högst två årsverken. Anslaget får
även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 45 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

23.01
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Anslagen är gemensamma för hela statsrådet
och de riktas till gemensamma projekt, horisontella projekt och ministeriernas förvaltningsområdesspecifika forsknings-, framsyns, utvärderings- och utredningsprojekt som stöder beslutsfattandet. Projekten planeras och
samordnas i en forskningsplan som stöder
statsrådets beslutsfattande och som bereds av
statsrådets gemensamma grupp för beställning
av forskning under ledning av statsrådets kansli. I gruppen ingår experter från alla förvaltningsområden. Planen fastställs av statsrådets
allmänna sammanträde. Planen inkluderar prioritetsområdena inom den årligen finansierade
och genomförda forskningen, berednings- och
styrningsansvaret inom statsrådet och dess ministerier samt tidtabellen för genomförandet. I
alla skeden beaktas att offertgivarna ska behandlas jämlikt och utan diskriminering.
Statsrådet har den 5 september 2013 fattat ett
principbeslut om en totalreform av statens
forskningsinstitut och forskningsfinansiering.
Målet med totalreformen är att forskningen ska
fungera som en strategisk resurs för samhällsutvecklingen och det samhälleliga beslutsfattandet.
Beslutsfattande, styrning och verksamhetspraxis i samhällspolitiken ska basera sig på vetenskapligt dokumenterad kunskap. Kontinuiteten i samhällsutvecklingen stöds genom att
se till att de samlade erfarenheterna och informationen om genomslagskraften styr beslutsfattandet på lång sikt. För att målet ska kunna
nås behövs en systematisk verksamhetsmodell
som säkerställer en stark och horisontell kunskapsbas som stöd för beslutsfattandet och
verksamheten i samhället.
Den forsknings- och utredningsverksamhet
som stöder statsrådets beslutsfattande i samhällsfrågor stärks genom att man för statsrådets
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och dess ministeriers bruk under åren 2014—
2016 stegvis samlar in finansiering från budgetfinansierade forskningsanslag till statens
forskningsinstitut, så att det år 2014 finns 5
miljoner euro, år 2015 7,5 miljoner euro och år
2016 12,5 miljoner euro i omärkta forskningsanslag för statrådets och ministeriernas omedelbara informationsbehov och den därtill anknutna forsknings-, framsyns-, utvärderingsoch utredningsverksamheten.
Avsikten är att vid behov bevilja statsunderstöd för samordningsuppgifter och andra motsvarande uppgifter som gäller försöks-, forsknings- och utvecklingsprojekt till forskningsinstitut, universitet och andra motsvarande
samfund.
Statsrådets kansli ser till att det finns tillräcklig sakkunskap för beredningen av programmet för strategisk forskning och planen för
forskning som betjänar statsrådets beslutsfattande samt för samordnandet av forskningsverksamheten (forskningspolitiska experter).
En kumulativ finansieringsandel som förvaltas av statrådets kansli och används av statsrådet och dess ministerier överförs från olika förvaltningsområden enligt tabellen nedan.
Ändringar som har beaktats vid
dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Överföring från moment 28.30.02
Överföring från moment 29.40.03
Överföring från moment 30.20.01 (1 årsv.)
Överföring från moment 30.30.01
Överföring från moment 30.40.01
Överföring från moment 30.60.01
Överföring från moment 30.70.02
Överföring från moment 31.50.01
Överföring från moment 32.20.01
Överföring från moment 32.20.02 (1 årsv.)
Överföring från moment 32.20.05
Överföring från moment 33.02.03
Överföring från moment 33.03.04
Överföring från moment 33.03.50
Överföring från moment 35.01.04
Sammanlagt

2014 budget

69
17
570
14
157
734
91
330
196
1 578
39
125
548
299
233
5 000

5 000 000
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23.30
30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 717 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 8 000 euro jämfört med det belopp på 3 709 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

3 717 000
-8 000
3 718 000
3 681 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
202 407 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 201 254 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 153 000 euro, varav 820 000 euro föranleds

av utvecklande av ett informationssystem för
visumverksamhet i enlighet med EU-förpliktelserna och 333 000 euro för lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

202 407 000
204 000
45 000
200 302 000
204 459 000

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplan (euro)
01.
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
Utgifter för Atalanta-insatsen

1 635 000
520 000
2 392 000
5 498 000
998 000
12 334 000
4 227 000
711 000

24.30
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Dispositionsplan (euro)
11.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
14.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
15.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
16.
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Sammanlagt

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen under
momentets beslutsdel i budgetpropositionen.
Finland har 23.8.2013 beslutat att delta i
FN:s MINUSMA-insats i Mali med högst 5
soldater. Av denna orsak fogas jämfört med
budgetpropositionen till dispositionsplanen en
ny 16 punkt. Utgifter för FN-insatsen i Mali
(MINUSMA), som anvisas ett anslag på
751 000 euro.
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 01 i dispositionsplanen höjts
med 344 000 euro till följd av preciserade planeringsgrunder, anslaget under punkt 03 i dispositionsplanen har höjts med 260 000 euro till
följd av ändringar i insatsstyrkans storlek, anslaget under punkt 11 i dispositionsplanen har
höjts med 54 000 euro, anslaget under punkt
15 i dispositionsplanen har höjts med 328 000
euro då tiden för insatsen preciserats från 6 må-

887 000
25 311 000
1 038 000
751 000
56 302 000

nader till 12 månader, anslaget under punkt 05
i dispositionsplanen har minskats med
1 102 000 euro till följd av preciserade planeringsgrunder och anslaget under punkt 08 i dispositionsplanen har minskats med 3 196 000
euro. Insatsstyrkans storlek minskar under år
2014 stegvis från 145 soldater till ca 100 soldater.
Höjningarna och minskningarna i anslagen
för insatserna hänförs till punkt 09 i dispositionsplanen. Jämfört med dispostionsplanen i
budgetpropositionen är tillägget 2 561 000 euro.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

56 302 000
—
—
62 802 000
36 699 363

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
6) för efterskänkning av förfallna räntor och
förfallet kapital för den utvecklingskredit som
beviljats Myanmar 1982.

Av de utvecklingskrediter på sammanlagt
4 204 698,16 euro som beviljats Myanmar
1982 kan år 2014 efterskänkas den andra raten
på 1 872 309,88 euro, eller 37,5 procent av det
totala beloppet på 4 992 826,36 euro av de räntor och det kapital som förfallit vid utgången
av 2012.

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 av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information

305 392 000
255 760 000
48 659 000
56 450 000
82 707 000
8 176 000

24.30
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Dispositionsplan (euro)
7.
8.

Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision
Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete,
Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om
utvecklingssamarbetet
9.
Räntestödsinstrumentet
Sammanlagt
1)

2 600 000
114 000 000
18 100 000
891 844 000

I anslaget ingår 460 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 11 500 000
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID)
samt 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

Fullmakt
Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multilateralt utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner
Europeiska utvecklingsfonden
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
Humanitärt bistånd
Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information
7.
Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision
8.
Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om
utvecklingssamarbetet
9.
Räntestödsinstrumentet
Sammanlagt

F ö r k l a r i n g : Punkt 6 i beslutsdelen fogas som punkt 6 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen,
det andra stycket i beslutsdelen fogas som sjätte stycke i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen under momentet i budgetpropositionen och beslutsdelens tabell Fördelningen av fullmakter att
bevilja medel och ingå avtal ersätter tabellen
Fördelningen av fullmakter att bevilja medel
och ingå avtal i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
År 1982 beviljade Finland Myanmar utvecklingskredit på 4 204 698,16 euro (25 miljoner
mark) med 25 års lånetid. Krediten lyftes 1987.
Myanmar är ett utvecklingsland med låg inkomstnivå. Vid Parisklubbens möte den 24 januari 2013 ingicks avtal med Myanmar att landet får 50 % av det förfallna kapitalet och de
förfallna räntorna efterskänkta. Finland delar

401 765 000
121 787 000
32 720 000
2 800 000
860 000
136 950 000
20 000 000
716 882 000

upp sänkningen i två steg, åren 2013 och 2014.
Sänkningen för 2014 förutsätter att Myanmar
har följt Internationella valutafondens (IMF)
program. Av de utvecklingskrediter på
4 204 698,16 euro som beviljats Myanmar
1982 efterskänks år 2014 den andra raten på
1 872 309,88 euro eller 37,5 procent av det totala beloppet på 4 992 826,36 euro av de räntor
och det kapital som förfallit vid utgången av
2012. Den efterskänkta delen ökar Finlands officiella bistånd (ODA).
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 1 i dispositionsplanen höjts
med 6 000 000 euro. Ändringen föranleds av
att det allmänna biståndet för Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme,
WFP) överförs från punkt 5 i dispositionsplanen, där det allmänna biståndet för programmet hade tagits in i budgetpropositionen. Motsvarande ändring görs i fullmakterna att bevilja
medel och ingå avtal, där från punkt 5 till punkt
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24.30

1 förs över 23 000 000 euro i fullmakter att bevilja medel och ingå avtal som föreslagits i
budgetpropositionen.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

891 844 000
15 143 000
32 655 000
892 594 000
893 520 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
27 593 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 26 944 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
649 000 euro, varav 49 000 euro föranleds av
lönejusteringar och 600 000 euro av en överföring av engångsnatur från moment 25.10.05 för
att se över tillämpningsprogramvaran för serviceportalen för personalförvaltning (Hertta).
För att avhjälpa de risker som anknyter till den
nuvarande tillämpningsprogramvaran måste
programvaran, som utnyttjas av hela förvaltningsområdet, ses över.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

27 593 000
124 000
26 718 000
26 582 000

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
6 809 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 29 000 euro jämfört med det belopp på 6 780 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

6 809 000
-13 000
6 764 000
7 160 000

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
2 071 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 5 000 euro jämfört med det belopp på 2 066 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2 071 000
-6 000
2 068 000
2 042 000
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25.10
10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
8 999 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 20 000 euro jämfört med det belopp på 8 979 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

8 999 000
-20 000
8 964 000
8 846 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
10 970 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 25 000 euro jämfört med det belopp på 10 945 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

10 970 000
-25 000
10 932 000
10 774 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
258 182 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget jämfört med det belopp på
257 326 000 euro som föreslås i budgetpropositionen uppgår till 856 000 euro, varav
231 000 euro föranleds av en överföring från
moment 32.40.03 på grund av att anhängiga

besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd överförs till marknadsdomstolen för behandling och 625 000 euro
föranleds av lönejusteringar. I samband med
budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag
till lag om införande av lagen om upphävande
av lagen om behandling av besvärsärenden vid
patent- och registerstyrelsen (RP 156/2013 rd).
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

258 182 000
137 000
485 000
253 965 000
245 587 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
29 371 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 93 000 euro jämfört med det belopp på 29 278 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

29 371 000
-89 000
29 398 000
28 597 000

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
12 411 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 12 958 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 547 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 600 000 euro på grund av en överfö-

25.20
ring av engångsnatur till moment 25.01.01 och
som tillägg 53 000 euro på grund av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut
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12 411 000
-47 000
-485 000
13 586 000
13 461 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
105 377 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 315 000 euro jämfört med det
belopp på 105 062 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

105 377 000
-273 000
106 487 000
103 940 000

30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
45 923 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 117 000 euro jämfört med det
belopp på 45 806 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

45 923 000
-118 000
45 947 000
45 312 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
229 206 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 644 000 euro jämfört med det
belopp på 228 562 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

229 206 000
-490 000
226 453 000
224 558 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
21 774 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 49 000 euro jämfört med det belopp på 21 725 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

21 774 000
-50 000
21 510 000
21 169 000

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
728 885 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 2 340 000 euro jämfört med det
belopp på 726 545 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

728 885 000
-1 814 000
2 800 000
723 627 000
726 367 000

21. Gemensamma omkostnader för KEJOprojektet (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt
Om en del av fullmakten för anskaffning av
ett fältledningssystem i budgeten för 2013 inte
har använts, får förbindelser för den oanvända
delen ingås ännu år 2014.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som
fullmaktsdel till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.
2014 budget
2013 budget

7 000 000
1 000 000

26.20
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20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
229 539 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 718 000 euro jämfört med det
belopp på 228 821 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

229 539 000
-516 000
2 000 000
227 386 000
225 594 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Om en del av den fullmakt för anskaffning av
ett utsjöbevakningsfartyg som förnyades i bud-

geten för 2013 inte har använts, får förbindelser för den oanvända delen ingås ännu år 2014.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i
budgetpropositionen.
Det utsjöbevakningsfartyg som Gränsbevakningsväsendet beställt borde ha överlåtits från
varvet till Gränsbevakningsväsendet i november 2013. Av skäl som är oberoende av Gränsbevakningsväsendet kommer överlåtelsen
dock enligt de uppgifter som nu föreligger att
bli försenad till februari 2014. Beställningsfullmakten för ett utsjöbevakningsfartyg förnyas för 2014, så att den obundna andel som
reserverats för avtalsändringar som gäller fullmakten, ca 150 000 euro, vid behov kan användas.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

—
—
20 500 000
76 000 000
44 421 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
16 362 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 19 000 euro jämfört med det belopp på 16 343 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

16 362 000
-23 000
13 682 000
14 127 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
65 326 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 65 751 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 425 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 585 000 euro med anledning av besparingar i hyrorna för de av Nödcentralsverkets lokaler som blivit lediga till följd av nödcentralsreformen och självriskandelen i samband med uppsägningen av hyresavtalen och
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som tillägg 160 000 euro med anledning av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

65 326 000
4 261 000
525 000
64 071 000
59 483 000

40. Invandring
01. (26.40.01 ja 63, osa) Migrationsverkets
och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
26 609 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 83 000 euro jämfört med det belopp på 26 526 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

26 609 000
-59 000
26 766 000
32 650 487

21. (26.40.63, osa) Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 657 000 euro.
Flyktingkvoten för 2014 är 1 050 personer.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
sista stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 146 000 euro jämfört med det
belopp på 30 511 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ökade kostnader
för resor, logi och dagtraktamenten när flyktingkvoten höjs från 750 till 1 050 personer år
2014.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

30 657 000
5 200 000
30 401 000
36 180 269
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 20 183 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 32 000 euro jämfört med det belopp på 20 151 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

20 183 000
-29 000
450 000
19 724 000
18 873 000

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 857 426 000 euro.
Fullmakter
1) År 2014 får långtidsavtal för anskaffning
av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så
att de åren 2014—2016, enligt valutakursnivån
den dag budgeten träder i kraft, får föranleda
staten utgifter på högst 92 300 000 euro (beställningsfullmakten för omkostnader 2014).
F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i
den del av beslutsdelen som gäller fullmakter
ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som

gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 1 858 647 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är
ändringen 1 221 000 euro. I detta belopp har
som avdrag beaktats 4 000 000 euro som en
överföring till moment 27.10.18 med anledning av finansiella arrangemang för anskaffning av begagnad försvarsmateriel från Danmark och som tillägg 2 779 000 euro med anledning av lönejusteringar.
Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2014 med
28 941 000 euro jämfört med det belopp på
63 359 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av behovet
av underhåll av materielen inom armén och
flygvapnet. De ändringar som föreslås av beställningsfullmakten hänför sig till betalnings-
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andelarna för åren 2015 och 2016 och de ingår
i de ramar för statsfinanserna som fastställts
för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Med beaktande av den ändring av beställningsfullmakten för omkostnader 2014 som
nämns ovan ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakter (1 000 euro)
2014

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för NH90utbildningstjänster
Beställningsfullmakten för upphandling av
tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård
Beställningsfullmakten för tjänster inom
underhållet av arméns materiel
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M
Beställningsfullmakten för upprätthållande
och utveckling av helikopterbataljonens
prestationsförmåga (HESKY)
Beställningsfullmakten för grundläggande
flygutbildning med VN-materiel
Beställningsfullmakten för avtal om service
och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD
Crotale NG (ITO90MOD service)
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller luftvärnssystem
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens
logistik 2013 (PVLOG 2013)
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt
Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 2014
Beställningsfullmakten
för underhåll som gäller simuleringssystem
för tvåsidig strid
Nya beställningsfullmakter sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.

2015

2016

2017

Sammanlagt
fr.o.m.
2018—
2014

2 200

2 200

1 392

1 392

58 092 55 078 53 994

4 493

171 657

3 000

3 000

3 550

3 550

4 581
3 000
4 300
13 120

4 581

4 581

3 502

2 424

19 669

7 000

3 000
4 300
20 120

5 600
49 696 18 034 14 373

5 600
82 103

21 550 17 200 40 100 9 750
170 081 101 893 113 048 17 745

2 424

3 500 66 400 22 400
3 000 3 000 3 000
6 500 69 400 25 400

88 600
405 191
92 300

3 000
3 000

9 000
9 000

21 000
113 300

176 581 171 293 138 448 20 745

11 424

518 491

1 857 426 000
-1 330 000
3 300 000
11 674 000

2013 budget
2012 bokslut

1 770 549 000
1 740 494 000

27.10
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Av anslaget får högst 18 803 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds
av beställningsfullmakter eller av ändringar i
index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakter
1) År 2014 får nya avtal ingås i anslutning till
den materiella utvecklingen av försvarsmakten
i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2014—2020, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i
kraft, får föranleda staten utgifter på högst
452 900 000 euro (beställningsfullmakten för
materiell utveckling av försvarsmakten 2014,
PVKEH 2014).
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2014 kan bindas
till en branschbeskrivande prisutveckling
fr.o.m. det första kvartalet 2014.
2) Betalningstiden för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2009 (PVKEH 2009) förlängs till 2017 utan att
det maximala beloppet för beställningsfullmakten på sammanlagt 1 124 560 000 euro
ändras.
3) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2012 (PVKEH 2012) sänks med
10 000 000 euro och betalningstiden förlängs
till 2017 så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på
högst 318 676 000 euro åren 2012—2017.
F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen i budgetpropositionen och punkterna 1, 2 och 3 ersätter
punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller
fullmakter under momentet i budgetpropositionen, varvid punkterna 2 och 3 i den del av
beslutsdelen som gäller fullmakter i budgetpropositionen blir 4 och 5 punkter.
I denna kompletterande budgetproposition
har beaktats den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten för PVKEH 2013, som ingår i den fjärde
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tilläggsbudgetpropositionen för 2013, dvs. en
överföring av 4 000 000 euro från 2014 till
2017, samt en överföring av ett anslag på
4 000 000 euro från moment 27.10.01 till övriga anskaffningar av försvarsmateriel. Anslagsöverföringen föranleds av finansiella arrangemang för anskaffning av begagnad försvarsmateriel från Danmark.
Genom en ändrad tidsmässig fördelning av
utgifterna för beställningsfullmakten för
PVKEH 2009 och genom förlängning av betalningstiden kommer anslagen bättre att motsvara de senarelagda leveranserna av anskaffningar.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för PVKEH 2012 med
10 000 000 euro föranleds av att anskaffningen
av artillerirobotar (Atamcs) genomförs i mindre skala än planerat. Genom en ändrad tidsmässig fördelning av utgifterna för beställningsfullmakten och genom förlängning av betalningstiden kommer anslagen bättre att
motsvara de senarelagda leveranserna av anskaffningar.
En senareläggning av utgifterna för beställningsfullmakterna för PVKEH 2009 och
PVKEH 2012 samt en omfördelning av utgifterna för beställningsfullmakten för PVKEH
2012 med ett belopp på 4 300 000 euro till beställningsfullmakten för PVKEH 2014 och en
anslagsöverföring på 5 700 000 euro till övriga
anskaffningar av försvarsmateriel gör det möjligt att tidigarelägga anskaffningen av luftvärnssystem med kort räckvidd.
Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för PVKEH 2014 med
158 200 000 euro jämfört med det belopp på
294 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att ett projekt gällande
stridspansarvagnar har fogats till programmet
för utveckling av markförsvaret. Jämfört med
budgetpropositionen senareläggs bl.a. moderniseringen av pansarskyttefordon för att finansiera projektet. De utgifter som föranleds av
ökningen av fullmakten ingår i de ramar för
statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde. Största delen av
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betalningseffekterna hänför sig till åren 2018
och 2019.
Efter de ändringar som gjorts beräknas
403 439 000 euro av anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av tidigare
beviljade beställningsfullmakter, 47 600 000
euro till betalning av utgifter för den beställningsfullmakt som beviljats 2014, 515 000
euro till betalning av utgifter för ändringar i in-

dex och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 18 803 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.
Med beaktande av ovannämnda ändringar av
beställningsfullmakterna, den tredje tilläggsbudgeten för 2013 och den fjärde tilläggsbudgetpropositionen samt försvarsmaktens interna
ändringar av den detaljerade indelningen ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakter (1 000 euro)
2014

2015

2016

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av
beredskapsförband (VYV 1)
9 302 9 214 9 800
Beställningsfullmakten
för utvecklande av service- och flygbasbaserade
system för helikoptrar (HTH)
1 560
580
Beställningsfullmakten för kompletterande av
beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)
2 190
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)
14 496 15 128 24 107
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2008)
8 827
Beställningsfullmakten för effektivisering av
kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar
(PKILPU 2008)
1 200
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2009)
121 952 48 710 22 042
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2010)
15 050 4 280
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2011)
2 860
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2012)
92 709 45 537 40 884
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2013)
122 753 129 421 132 250
Beställningsfullmakten för teknisk forskning,
produktutveckling och projektberedning 2013
(TTK-PROTO 2013)
10 540 9 980 8 160
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 403 439 262 850 237 243

2017

Sammanlagt
fr.o.m.
2018—
år 2014

9 800 19 100

57 216
2 140
2 190
53 731
8 827
1 200

15 000

207 704
19 330
2 860

10 000

189 130

29 900

414 324

64 700 19 100

28 680
987 332
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Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakter (1 000 euro)
2014

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2014)
Nya beställningsfullmakter sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2015

2016

2017

Sammanlagt
fr.o.m.
2018—
år 2014

47 600 102 700 98 300 71 300 133 000
47 600 102 700 98 300 71 300 133 000

452 900
452 900

451 039 365 550 335 543 136 000 152 100 1 440 232

470 357 000
225 000
25 000 000
-53 626 000
685 272 000
641 996 025

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplan (euro)
01.
02.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-insatsen)
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt för överföringsersättningar
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
13. Utgifter för Atalanta-insatsen
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för
utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, för eventuella nya
krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

860 000
275 000
3 500 000
8 438 000
94 000
5 674 000
13 000 000
170 000
240 000
250 000
14 000 000
210 000
140 000
13 215 000
60 066 000
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F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen under
momentets beslutsdel i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 01. i dispositionsplanen till
följd av att kostnaderna har preciserats minskats med 490 000 euro, anslaget under punkt
04. i dispositionsplanen har minskats med
3 962 000 euro, anslaget under punkt 06. i dispositionsplanen har ökats med 47 000 euro och
anslaget under punkt 07. i dispositionsplanen
har ökats med 77 000 euro. Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionsplanen
dessutom fogats en ny 17 punkt, utgifter för
FN-insatsen i Mali (MINUSMA), eftersom

Finland har beslutat att delta i FN:s MINUSMA-insats i Mali. Det uppskattas att deltagandet i insatsen föranleder utgifter på 140 000
euro år 2014. Anslagsändringarna under punkterna i dispositionsplanen, vilka uppgår till
4 188 000 euro netto, har hänförts till punkt 20.
i dispositionsplanen.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

60 066 000
—
854 000
60 624 000
52 692 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
39 971 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 39 524 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
447 000 euro, varav 77 000 euro föranleds av
lönejusteringar, 170 000 euro av en överföring
av engångsnatur från moment 28.20.03 och
200 000 euro av en överföring av engångsnatur

från moment 28.70.01 för beredningen och utvecklandet av en reform av statsrådets projektregister (HARE). Beredningen av reformen av
projektregistret inleds under budgetåret och
fortsätter 2015.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

39 971 000
-82 000
85 000
38 820 000
39 493 000

10. Beskattningen och tullväsendet
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
431 903 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 429 907 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 996 000 euro, varav 1 000 000 euro föranleds av en elektroniska tjänst för EU:s gränsöverskridande handel och 996 000 euro av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

431 903 000
5 134 000
426 244 000
410 620 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
166 309 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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Tillägget på 488 000 euro jämfört med det
belopp på 165 821 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

166 309 000
-362 000
2 800 000
165 037 000
163 328 000

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
30 617 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 67 000 euro jämfört med det belopp på 30 550 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

giften betalas i valuta som har bokförts enligt
det värde som intäkten i valuta har den dag den
influtit eller då valutan har bokförts enligt det
belopp i euro som betalats för valutaposten.
Den kumulativa kursdifferens som uppstått under budgetåret kan i bokslutet vara antingen
positiv, och därmed hämta inkomster till staten, eller negativ, och därmed förorsaka utgifter för staten, för vilka det ska anvisas anslag i
budgeten.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2014 budget
2013 IV tilläggsb.

30 617 000
1 033 000
2 900 000
27 923 000
26 155 000

02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av de
kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter
centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Under momentet antecknas kursdifferenserna för saldona på de valutakonton som sköts
centraliserat. Kursdifferenser uppstår t.ex. när
anskaffningsutgiften i valuta för en tillgång
bokförs enligt prestationsprincipen med tilllämpande av den centralkurs som Europeiska
centralbanken noterat föregående dag och ut-

1 000
1 000

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 891 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 1 089 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 198 000 euro, varvid som avdrag av engångsnatur har beaktats 170 000 euro i överföring till moment 28.01.01 och 30 000 euro som
överföring till moment 28.30.02 till betalning
av omkostnader för rådet för utvärdering av
den ekonomiska politiken, och som tillägg
2 000 euro som föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

891 000
-2 000
1 091 000
1 079 000

28.20
06. Gemensamma e-tjänster för service och
förvaltning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 454 000 euro.
Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har momentets namn ändrats och momentet har ändrats till ett bruttobudgeterat moment.
Anslaget används för att centraliserat skaffa
gemensamma e-tjänster för service och förvaltning av statens servicecenter för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster eller
av andra organisationer. Sådana tjänster är
bl.a. identifierings- och betalningstjänsten för
medborgare (VETUMA), interoperabilitetsportalen, medborgarkontot, portalen för öppna
data och den offentliga förvaltningens servicedatalager. Ändringen motiveras av att ickebranschspecifika IKT-tjänster sammanförs till
servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten och av att verksamheten vid Statens IT-servicecentral upphör.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

2 454 000
1 964 000
4 459 000

08. Utvecklande av Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 228 000 euro.
Anslaget får användas för de utgifter som
föranleds servicecentret i samband med införandet av ett gemensamt system för statens
personal- och ekonomiförvaltning samt för finansiering av kostnader för extra arbete till
följd av att systemet inte är färdigt.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Ökningen på 1 630 000 euro jämfört med det
belopp på 598 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den försenade tidtabellen för ibruktagandet av det gemensamma
systemet för statens personal- och ekonomiförvaltning och resursfördelningen inom ibruktagningsprojektet.
Av tillägget utgör 1 260 000 euro en överföring från moment 28.70.02.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2 228 000
—
800 000
1 000 000

09. Omkostnader för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för
staten (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment
28.20.10. Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet nettobudgeteras under detta moment. Avsikten är att
med hjälp av de inkomster av kundavgifter och
andra inkomster som inflyter under momentet
finansiera både löpande utgifter för servicecentrets verksamhet och ersättningsinvesteringar. Anslaget är en särskild finansiering i
samband med att verksamheten vid servicecentret inleds.
2014 budget

4 000 000
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10. Investeringsutgifter för servicecentret för
gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för
staten (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro.
Anslaget får användas för utgifter som gäller
investeringar för utvecklingen och utvidgningen av servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 1 000 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 5 000 000 euro, varvid som avdrag har beaktats 1 000 000 euro som en överföring till
moment 28.20.09 och som tillägg 6 000 000
euro för de investeringsbehov som tjänsterna
kräver.
Anslaget används till utgifter som föranleds
av investeringar som gäller utvecklandet och
utvidgningen av servicecentret. Servicecentret
inkluderar i kundpriserna de kostnader som
motsvarar användningen av anslaget under
momentet. Servicecentret intäktsför det belopp
som motsvarar användningen av anslaget periodiserat över flera år. Inkomsterna till följd av
servicecentrets intäktsföring har budgeterats
under moment 12.28.20.
2014 budget

6 000 000

88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Senatfastigheter får rätt att
— till YIT Byggnads Ab, för det bolag eller
de bolag som ska bildas, för en köpesumma på
ca 83 miljoner euro överlåta statsägda outbrutna områden på ca 2,5 ha av fastigheterna 091410-1-4 och 091-432-1-23 i Helsingfors, i det
Centrumkvarter som planeras i Mellersta Böle
samt att
— till YIT Byggnads Ab överlåta hela aktiestocken för Kiinteistö Oy Pasilan asema för en
skattefri köpesumma på 12 miljoner euro och i

övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.
F ö r k l a r i n g : Stycket som gäller punkt 4
Fullmakter i beslutsdelen fogas som andra
stycke till punkt 4 Fullmakter i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Landområdet som överlåts till YIT Byggnads Ab för det eller de bolag som bildas är beläget i Helsingfors i Mellersta Böle och gränsar
till Böle bro, Bölegatan och Böle station. Av
det Centrumkvarter som skapas av kvartersområdet administrerar Senatfastigheter en andel som omfattar ca 2,5 ha. Senatfastigheters
andel består av ett outbrutet område som omfattar två fastigheter med fastighetsbeteckningarna 091-410-1-4 ja 091-432-1-23. Det
enda anbud som lämnades inom ramen för
konkurrensutsättningen av planeringen och genomförandet av Centrumkvarteret 2011—
2013 uppgick till ca 83 miljoner euro (ca 125
miljoner euro inklusive det landområde som
överlåts tillsammans med staden) och motsvarar objektets verkliga värde.
Den slutliga köpesumman för det objekt som
är till salu bestäms enligt omfattningen av och
kvaliteten hos den byggrätt som fastställs i detaljplanen när denna träder i kraft. Den slutliga
köpesumman bestäms i enlighet med den detaljplan som ska fastställas, så att Senatfastigheters andel av köpesumman blir 2/3 och stadens andel 1/3. En förutsättning för att köpet
genomförs är att Trafikverket förbinder sig att
i samband med byggnadsarbetena i området
bygga ett nytt spår väster om Böle station vid
Centrumkvarteret.
Stationsbyggnaden i Böle som överlåts till
YIT Byggnads Ab ägs av fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Pasilan asema. Böle station finns
på Bangårdsgatan 6 i stadsdelen Böle i Helsingfors stad. Böle station har omfattats av den
anbudstävlan som gällde Centrumkvarteret,
och avsikten är att sälja hela aktiestocken för
Kiinteistö Oy Pasilan asema i samband med
försäljningen av kvartersområdet för Centrumkvarteret. I anbudstävlan uppgavs att den skattefria köpesumman för Kiinteistö Oy Pasilan
asema är 12 miljoner euro, vilket motsvarar
fastighetens verkliga värde.

28.30
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

41

—
—
—
—
—

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
51 454 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 143 000 euro jämfört med det
belopp på 51 311 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

51 454 000
-136 000
50 587 000
49 200 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals
omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
4 191 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av
omkostnader för rådet för utvärdering av den
ekonomiska politiken.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 4 219 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 28 000 euro, varvid som avdrag har beaktats
69 000 euro i överföring till moment 23.01.22
för statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet, och som tillägg 30 000 euro som överföring från moment 28.20.03 för betalning av
omkostnader för rådet för utvärdering av den

ekonomiska politiken, och som tillägg 11 000
euro som föranleds av lönejusteringar.
Statsrådet har för avsikt att tillsätta ett obundet råd som på vetenskaplig grund ska utvärdera den ekonomiska situationen, särskilt finanspolitiken och den offentliga ekonomin, för att
det finanspolitiska beslutsfattandet och dess
beredning ska förbättras när det gäller kvalitet,
öppenhet och begriplighet. Avsikten är att de
undersökningar och utredningar som utvärderingsrådet låtit utföra ska betalas av anslaget
under moment 23.01.22.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

4 191 000
-11 000
4 233 000
4 207 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
9 816 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 5 000 euro jämfört med det belopp på 9 811 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

9 816 000
-4 000
2 740 000
7 083 000
7 477 000
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40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
57 878 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 189 000 euro jämfört med det
belopp på 57 689 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
32 181 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 97 000 euro jämfört med det belopp på 32 084 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

57 878 000
-144 000
1 589 000
54 481 000
54 257 000

32 181 000
-87 000
32 836 000
33 636 000

50. Pensioner och ersättningar
15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 342 620 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 10 369 000 euro jämfört med
det belopp på 4 352 989 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av en justering
av prognosen för ArPL-indexet. Det nya förslaget har beräknats enligt ArPL-indexnivån
2509.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

4 342 620 000
4 219 860 000
4 021 360 226

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 152 418 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 148 143 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 4 275 000 euro, varvid som tillägg har beaktats 4 628 000 euro till följd av preciserade
uppskattningar av de pensionutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för, och som
avdrag 353 000 euro till följd av justeringen av
prognosen för ArPL-indexet. Det nya förslaget
har beräknats enligt ArPL-indexnivån 2509.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

152 418 000
130 800 000
110 066 630

28.70
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70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 613 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 11 813 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring av
engångsnatur till moment 28.01.01 för beredning och utvecklande av en reform av statsrådets projektregister (HARE).
2014 budget
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

11 613 000
3 200 000
11 100 000
11 893 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 8 652 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 1 260 000 euro jämfört med det
belopp på 9 912 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment
28.20.08.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

8 652 000
27 200 000
26 910 000

03. Styrning och utveckling av den nationella
informationsbranschen
(reservationsanslag
3 år)
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds
2) av avlönande av personal motsvarande
högst 15 årsverken i uppgifter för viss tid, för
nationella lösningar i informationsbranschen
(IKT).
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
2014 budget

13 000 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 705 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 13 000 000 euro jämfört med
det belopp på 33 705 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av det precicerade behovet av anslag för projekt som ska inledas 2014 och av anslag som överförs från föregående år.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

20 705 000
-1 120 000
41 825 000
69 420 000
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28.80
80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 211 206 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 1 176 000 euro jämfört med det
belopp på 212 382 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de ändringar

i inkomstposter som föreslås i denna kompletterande budgetproposition.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

211 206 000
2 332 000
-4 046 000
-547 000
211 646 000
204 345 615

90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande
av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 612 665 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 8 626 683 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är
ändringen 14 018 000 euro, varvid som avdrag
har beaktats 71 448 000 euro som gäller den
ändrade indexhöjningen och som tillägg

57 000 000 euro som hänför sig till den ändrade kompensationen till kommunerna för förlorade skatteinkomster, och som överföring
430 000 euro från moment 29.01.02 för reformen av tjänsterna för antagning av studerande.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

8 612 665 000
162 000
500 000
8 677 405 000
8 470 927 096

92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 015 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 90 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 925 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av utgifter i
Europeiska unionens åttonde tilläggsbudget
2014 som beräknas förfalla till betalning år
2014.l Tillägget föranleds också av kommissionens preciserade budget, där den avgift som

baserar sig på medlemsstaternas bruttonationalinkomst höjs.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2 015 000 000
90 000 000
1 930 000 000
1 789 958 053

95. Prestationer i samband med statsborgen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 800 000 euro.
Anslaget får användas till prestationer föranledda av den borgen som ställts för stiftelsen
Pietari-säätiö.

28.92
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Behovet av anslag föranleds av möjliga prestationer till följd av en borgen ställd till stiftelsen Pietari-säätiö på 10 miljoner euro den 21
augusti 2008 och en borgen på 3,5 miljoner
euro den 17 september 2009.
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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, blev dyrare än beräknat.
2014 budget

800 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
27 776 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 59 000 euro jämfört med det belopp på 27 717 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

27 776 000
-61 000
76 000
27 609 000
26 894 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
22 668 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 23 058 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 390 000 euro. I detta belopp har som tillägg

beaktats 40 000 på grund av lönejusteringar
och som avdrag 430 000 euro som en överföring till moment 28.90.30 för reformen av
tjänsterna för antagning av studerande.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

22 668 000
-39 000
22 695 000
22 077 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete
CIMO (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
8 655 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 20 000 euro jämfört med det belopp på 8 635 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

8 655 000
-18 000
8 807 000
8 836 000

29.10
23. Produktivitetsanslag för undervisningsoch kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas till investeringar,
forskning och utredningar som syftar till att
främja produktiviteten inom undervisningsoch kulturministeriets förvaltningsområde
samt till att skaffa och genomföra utbildnings-
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tjänster och andra tjänster. Anslaget får användas till avlönande av personal i tidsbundna
uppgifter motsvarande högst 10 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
2014 budget

1 994 000

10. Allmänbildande utbildning
01. Omkostnader för statlig allmänbildande
utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
50 924 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 151 000 euro jämfört med det
belopp på 50 773 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

50 924 000
-121 000
49 564 000
48 959 000

20. Yrkesutbildning
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
8 494 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 7 000 euro jämfört med det belopp på 8 487 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

8 494 000
-13 000
8 566 000
8 585 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 722 067 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 2 200 000 euro jämfört med det
belopp på 719 867 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 29.30.20. Den uppskattning
av antalet studerande som preciserats på basis
av beläggningsuppgifterna i tillstånden att ordna utbildning ökar behovet av statsandelsanslag.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

722 067 000
723 774 000
715 160 439
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29.30
30. Vuxenutbildning

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 23 147 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 2 200 000 euro jämfört med det
belopp på 25 347 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring
till moment 29.20.30.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

23 147 000
25 347 000
25 747 000

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 124 843 000 euro.
Maximiantalet läroavtalsstuderande inom
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är
22 120. Priset per enhet för utbildning som
ordnas i form av läroavtalsutbildning och som
förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och
för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning
2 360,73 euro per studerande.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 7 500 000 euro jämfört med det
belopp på 117 343 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 32.30.51 för ökande av tillläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning.
2014 budget
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

124 843 000
49 000
116 494 000
131 003 006

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna
(förslagsanslag)
Anslaget får användas
2) till statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående
examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, högst 40 000 000 euro.
Finansiering kan användas för avläggande av
delar av en examen.
Antalet kalkylerade studerandeårsverken
som berättigar till statsandel är högst 1 150.
Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den
yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 1 000.
Priset per enhet för utbildning som ordnas i
form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen
är 3 268,70 euro.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i det första stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till temporär
ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så
att de anslag som anvisats för kompetensprogrammet för unga vuxna får beviljas som statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning i
läroanstaltsform som förbereder för fristående
examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt för
ordnande av examenstillfällen.
Genom att öka statsunderstöden med
34 000 000 euro och på motsvarande sätt minska statsandelarna strävar man efter att stärka
och utvidga utbildningsutbudet som lämpar sig
för målgruppens behov och utbildningsanordnarnas möjligheter att stödja studerandena i deras studier.

29.40
Målet är att 700 studerande 2014 ska inleda
statsandelsfinansierad yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av läroavtalsutbildning. Antalet studerande som inlett studierna 2013 och
fortsätter studierna 2014 ska på motsvarande
sätt vara 300.
Ungefär 1 000 studerande som 2013 inlett
studier inom statsandelsfinansierad utbildning
i läroanstaltsform som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen fortsätter sina

49

studier 2014. Ungefär 3 300 studerande inleder
2014 statsunderstödsfinansierad grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och utbildning som förbereder för
yrkesexamen eller specialyrkesexamen.
2014 budget
2013 budget

52 000 000
27 000 000

40. Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt
För Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och
29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får förbindelser
ingås 2014 till ett värde av 280 016 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 10 000 000
euro avsett för stärkandet av forskningsinfrastrukturerna på nationell och internationell nivå och
ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförandet av ett forsknings-, utvecklings- och
innovationsprogram (ICT). Om en del av bevillningsfullmakten för 2013 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2014.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter i kapitlet i budgetpropositionen.
Ökningen av fullmakten med 2 000 euro jämfört med det belopp på 280 014 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ett tillägg under moment 29.40.51.
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
12 332 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 27 000 euro jämfört med det belopp på 12 305 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
19 102 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 43 000 euro jämfört med det belopp på 19 059 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

12 332 000
-26 000
12 455 000
12 958 000

19 102 000
-34 000
19 588 000
19 406 000
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03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 999 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 2 013 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 14 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 17 000 euro som en överföring till
moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
3 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

1 999 000
-13 000
2 055 000
2 049 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 869 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 000 euro jämfört med det belopp på 1 866 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

1 869 000
-3 000
1 621 000
1 609 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 31 964 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 600 000 euro jämfört med det
belopp på 31 364 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att den föreslagna överföringen till moment 29.40.66 slopas.
2014 budget
2013 III tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

31 964 000
200 000
35 431 000
30 526 000

50. Statlig finansiering av universitetens
verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 884 643 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 8 615 000 euro jämfört med det
belopp på 1 893 258 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att förändringsprognosen för universitetsindex sjönk till
1,4 % till följd av arbetsmarknadsuppgörelsen.
Anslaget i budgetpropositionen baserade sig
på prognosen att universitetsindexet stiger med
1,9 %.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

1 884 643 000
1 862 922 000
1 832 287 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 143 809 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 2 000 euro jämfört med det belopp på 143 807 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

143 809 000
-27 000
238 592 000
251 695 000

29.70
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)
Anslaget får användas
3) till Finlands Akademis förfogande utanför
bevillningsfullmakten högst 4 066 000 euro
för 1-åriga projekt: betalning av utgifter som
föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, utvecklings- och underhållsavgifter för informationssystem för forskningsfinansiering samt andra 1-åriga projekt.
F ö r k l a r i n g : Punkt 3 i beslutsdelen ersätter punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

103 213 000
102 191 000
101 155 735

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 788 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organi-
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sationen för kärnforskning (CERN), Europas
södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska
molekylärbiologiska
konferensen
(EMBC), Europeiska universitetsinstitutet
(EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 600 000 euro jämfört med det
belopp på 18 388 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att den föreslagna överföringen från moment 29.40.20 slopas.
Medlemsavgiften till anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa
(FAIR) ska inte betalas ännu 2014.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

17 788 000
101 000
17 334 000
16 987 916

70. Studiestöd
01. Omkostnader för besvärsnämnden för
studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 705 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 000 euro jämfört med det belopp på 703 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

705 000
-2 000
703 000
696 000

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 781 256 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 798 275 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 17 019 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktas 519 000 euro med anledning av
preciseringen av indexprognosen och
20 000 000 euro med anledning av att användningen av studiepenning varit mindre än beräknat och som tillägg 3 500 000 euro med anledning av höjningen av studiepenningens belopp
med ca 11 % fr.o.m. den 1 augusti 2014 för
högskolestuderande som inleder högskolestudier för första gången den 1 augusti 2014 eller
senare. Den tid som berättigar till studiestöd
förkortas på motsvarande sätt.
I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riks-

52

29.80

dagen en proposition med förslag till lag om
ändring av studiestödslagen (65/1994).

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

781 256 000
798 000 000
734 550 379

80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
4 511 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 11 000 euro jämfört med det belopp på 4 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

4 511 000
-11 000
4 919 000
4 893 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden
för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
2 723 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 11 000 euro jämfört med det belopp på 2 712 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2 723 000
93 000
200 000
2 644 000
2 905 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
19 543 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 70 000 euro jämfört med det belopp på 19 473 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

19 543 000
-45 000
1 510 000
320 000
22 728 000
21 459 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
5 812 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 12 000 euro jämfört med det belopp på 5 800 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

5 812 000
-8 000
6 385 000
6 464 000

06. (29.80.06 ja 07) Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
7 351 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

29.80
Tillägget på 16 000 euro jämfört med det belopp på 7 335 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

7 351 000
39 000
7 611 000
7 664 000

20. Lokalkostnader för Museiverkets kulturoch sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 650 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 350 000 euro
jämfört med det belopp på 16 300 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen föranleds
av kostnaderna för överföringen av förvaltningen av fastigheter till Senatfastigheter i enlighet med statens fastighetsstrategi.
2014 budget

16 650 000

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av konsten (förslagsanslag)
Anslaget får användas
11) till betalning av statsunderstöd till stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst
37 877 000 euro, och till betalning av statsunderstöd för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiös driftskostnader, högst 11 391 000 euro,
till
stiftelsen
Nationalgalleriet,
högst
12 573 000 euro, och till Cultura-stiftelsen
samt till Esbo stad för skötsel av bibliotekets
specialuppgift, sammanlagt högst 1 160 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Punkt 11 i beslutsdelen ersätter punkt 11 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Till följd av ändringen i beslutsdelen ändras
tabellen Beräknad användning av anslaget i
förklaringsdelen enligt följande:
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Beräknad användning av anslaget (euro)
Utvecklande av filmproduktion samt
distribution och visningsteknik
Främjande av filmkulturen
Utveckling av filmkulturen för barn
och unga
Främjande av litteraturen
Främjande av bildkonsten
Främjande av scenkonsten
Främjande av arkitekturen
Främjande av tonkonsten
Främjande av formgivningen
Främjande av danskonsten
Främjande av fotokonsten
Främjande av cirkuskonsten
Främjande av mediekonsten
Främjande av seriekonsten
Anskaffningar av konst till statens
offentliga byggnader och vård av
statens konstsamlingar
Främjande av andra konstarter
Stipendier och priser
Nationalgalleriet
Cultura-stiftelsen och skötseln av
biblioteksuppgiften
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan
säätiö
Finlands filmstiftelse
Statsandelar och statsunderstöd till
teatrar och orkestrar enligt
finansieringslagen
Statsunderstöd till bibliotek och
åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet
Statsandelar till museer enligt
finansieringslagen
Museer och kulturarvet
Reparationsunderstöd för föreningshus samt upplysningsarbete
Regionalt främjande av konsten
Statsunderstöd och utvecklingsåtgärder för Centret för konstfrämjande
Främjande av samisk konst och kultur
Utvecklande av kulturpolitiken
Kulturexport och internationellt
samarbete
Kulturen i den digitala miljön
Stora internationella kulturevenemang

22 915 000
2 262 000
1 354 000
2 577 000
2 116 000
3 880 000
404 000
4 605 000
875 000
1 440 000
759 000
558 000
209 000
194 000
1 044 000
2 140 000
1 528 000
12 573 000
1 160 000
11 391 000
37 877 000
2 007 000
40 231 000
4 887 000
19 380 000
9 086 000
1 789 000
15 092 000
7 169 000
369 000
5 842 000
7 927 000
1 930 000
500 000
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Beräknad användning av anslaget (euro)
Statsunderstöd för kulturinstituten
4 545 000
Statsunderstöd för vänskapsföreningar 1 934 000
Genomförande av vissa internationella
överenskommelser
407 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande
2 113 000
Sammanlagt
237 069 000

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

237 069 000
224 821 000
222 397 234
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
30 696 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 59 000 euro jämfört med det belopp på 30 637 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

30 696 000
-61 000
31 012 000
28 899 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
6 153 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 24 000 euro jämfört med det belopp på 6 129 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

6 153 000
-25 000
6 089 000
6 593 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
27 021 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 37 000 euro jämfört med det belopp på 26 984 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

27 021 000
-38 000
27 487 000
26 382 000

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 597 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 2 000 euro jämfört med det belopp på 595 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
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2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

30.20
597 000
-2 000
895 000
886 000

20. Jordbruk
01. Omkostnader för Forskningscentralen
för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
32 188 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 32 661 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 473 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 570 000 euro (med avdrag för ett årsverke) som en överföring till moment 23.01.22
för statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet och som tillägg 97 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

32 188 000
-76 000
—
31 830 000
34 315 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
3) för betalning av den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget i landskapet
Åland för år 2014.
F ö r k l a r i n g : Punkt 3 i beslutsdelen fogas som 3 punkt till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
I anslutning till skiftet av EU:s programperioder (2007—2013 och 2014—2020) har verkställandet av stödsystemen bedömts mellan
Fastlandsfinland och landskapet Åland. På basis av detta föreslås det att den nationella tillläggsdelen till kompensationsbidraget i land-

skapet Åland ska finansieras under moment
30.20.40 år 2014. Tilläggsdelen beräknas uppgå till 800 000 euro. Under tidigare år har motsvarande bidrag finansierats från budgeten för
Åland. På motsvarande sätt bedöms det att det
för andra nationella stöd behövs 800 000 euro
mindre medel.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

498 800 000
511 000 000
544 000 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva
investeringar (reservationsanslag 2 år)
F ö r k l a r i n g : Jämfört med budgetpropositionen har grunderna för anslaget ändrats
så att EU:s medfinansiering höjs med 31,0 miljoner euro och statens andel sänks med 31,0
miljoner euro. Anslagets totalbelopp ändras inte.
Finlands förslag till ett program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är på
väg att färdigställas. I den kommer EU:s medfinansiering att höjas jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen. På basis av detta
kan statens finansieringsandel sänkas med 31
miljoner euro från den beräknade nivån på
261,371 miljoner euro i budgetpropositionen
till 231,415 miljoner euro (där miljöstödet för
jordbruket som finansieras nationellt,1,044
miljoner euro, ingår i sin helhet) och på motsvarande sätt kan EU:s medfinansiering höjas
med 31 miljoner euro från den beräknade nivån på 106,914 miljoner euro i budgetpropositionen till 137,914 euro år 2014. EU:s medfinansieringsandel under programperioden

30.30
2014—2020 klarnar när kommissionen har
godkänt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
2014 budget
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

369 329 000
15 064 000
364 329 000
363 250 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
F ö r k l a r i n g : Jämfört med budgetpropositionen har grunderna för anslaget ändrats
så att EU:s medfinansiering höjs med 39,0 miljoner euro och statens andel sänks med 39,0
miljoner euro. Anslagets totalbelopp ändras inte.
Finlands förslag till ett program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är på

57

väg att färdigställas. I den kommer EU:s medfinansiering att höjas jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen. På basis av detta
kan statens finansieringsandel sänkas med 39,0
miljoner euro från den beräknade nivån på
304,325 miljoner euro i budgetpropositionen
till 265,325 miljoner euro och på motsvarande
sätt kan EU:s medfinansiering höjas med 39,0
miljoner euro från den beräknade nivån på
118,348 miljoner euro i budgetpropositionen
till 157,348 euro år 2014. EU:s medfinansieringsandel under programperioden 2014—
2020 klarnar när kommissionen har godkänt
programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland.
2014 budget
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

422 673 000
-11 000 000
422 673 000
422 673 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
41 521 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 41 391 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 130 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 14 000 euro som en överföring till
moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
144 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

41 521 000
-93 000
41 783 000
41 676 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag)
Anslaget får användas
4) för beviljande av statsunderstöd till utvecklande av alternativa forskningsmetoder
som ersätter djurförsök och som ska användas
vid Tammerfors universitet.
F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen fogas som 4 punkt till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Genom ändringen blir det möjligt att bevilja
ett anslag till Tammerfors universitet (FICAM,
dvs. centret för alternativa metoder till djurförsök) för främjande av metoder utan djurförsök
och forskning i anslutning till detta, och stödja
målet enligt regeringsprogrammet att främja
utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök. Det beräknas att det kommer att användas 100 000 euro för ändamålet. På motsvarande sätt sänks den post som används för andra
statsbidrag.

30.40
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2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

4 730 000
—
4 730 000
4 492 450

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
17 104 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 17 214 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 110 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 157 000 euro som en överföring till

moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
47 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

17 104 000
-41 000
—
17 478 000
17 478 000

60. Skogsbruk
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
44 141 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 44 753 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 612 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 734 000 euro som en överföring till

moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
122 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

44 141 000
-122 000
—
44 302 000
44 268 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
50 463 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 180 000 euro jämfört med det
belopp på 50 283 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

30.70
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

50 463 000
-155 000
51 052 000
53 934 000

02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
5 499 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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Jämfört med det anslag på 5 574 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 75 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 91 000 euro som en överföring till
moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
16 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

5 499 000
-14 000
5 628 000
5 524 000

31
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
20 721 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 34 000 euro jämfört med det belopp på 20 687 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

20 721 000
-36 000
20 767 000
21 168 000

10. Trafiknätet
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
86 154 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 86 079 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 75 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 60 000 euro som en överföring av löneutgifter och andra utgifter för ett årsverke till
moment 32.01.02 och som tillägg 135 000
euro med anledning av lönejusteringar. Avsikten är att genom anslagsöverföringen stärka resurserna inom den riksomfattande trafikens
kundservice, eftersom skötseln av kundkontakten i fråga om Trafikverkets banleder och

vattenleder överförs till kundservicecentret vid
NTM-centralen i Birkaland.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

86 154 000
-148 000
—
86 503 000
87 919 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
5) till anskaffning enligt prövning av landområden som behövs i järnvägstrafiken och
strukturer som finns på dessa områden samt utrustning och anordningar för högst 2 100 000
euro.

31.10
F ö r k l a r i n g : 5 punkten i andra stycket i
beslutsdelen blir 5 punkt i andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2014 budget
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

987 484 000
25 000 000
—
944 235 000
952 265 000

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

Rv 4 vid Rovaniemi
Rv 5 vid S:t Michel
Lv 101 förbättring av Ring I
Mellersta Böle, ett nytt spår i väster

25 000 000
27 000 000
32 000 000
40 000 000

F ö r k l a r i n g : Fullmakten i beslutsdelen
ersätter första och andra stycket och tabellen
Nya trafikledsprojekt i fullmakten i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Till följd av ändringen i beslutsdelen ändras
tabellerna Projekt och Utgifter för staten som
föranleds av förbindelser och avtal i anslutning
till användningen av fullmakten enligt följande:

Projekt
Fullmakt
att ingå
Den ext.
avtal/ finansieringens
kostnadsandel av Beräknad
Färdigt
förslag
fullmakten användning
Godkänd för trafik
mn €
mn €
mn €

Pågående trafikledsprojekt
Vägprojekt
Rv 6 Villmanstrand—Imatra

Budget
2007
Stamväg 51 Kyrkslätt—
Budget
Stensvik
2007
Rv 5 Päiväranta—Vuorela I tilläggsbudg.
för 2009
Rv 6 vid Joensuu
I tilläggsbudg.
för 2009
E18 Fredrikshamns omfarts- Budget
väg
2011
Rv 8 Smedsby omfartsväg
Budget
2011
Rv 19 Seinäjoki östra
Budget
omfartsväg
2011

2011
2013
2014
2012
2015
2014
2016

Anslag Behov av
2014 finansiering
mn € senare mn €

177,0

168,9

1,1

7,0

80,0

72,9

7,1

-

90,0

86,3

3,7

-

46,0

1,1

-

180,0

120,2

32,7

22,1

55,0

43,9

7,1

4,0

63,0

12,8

18,3

31,9

47,1

2,1

31.10
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Projekt
Fullmakt
att ingå
Den ext.
avtal/ finansieringens
kostnadsandel av Beräknad
Färdigt
förslag
fullmakten användning
Godkänd för trafik
mn €
mn €
mn €

E18 Forsby—Kotka separat Budget
projekt
2012
Rv 8 Åbo—Björneborg
Tilläggsbudg.
2013
Anslutningsförbindelser för TilläggsVästmetron
budg.
2013
Banprojekt
Ringbanan

Österbottenbanan

Vattenledsprojekt
Havsfarleden till Jakobstad
Havsfarleden till Nystad
Gemensamma trafikledsprojekt
Planering av
Centrumslingan
Annan planering av
utvecklingsprojekt
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt
Nya trafikledsprojekt
Rv 4 vid Rovaniemi
Rv 5 vid S:t Michel

Budget
2009/
Tilläggsbudg.
Budget
2011/III
tilläggsbudg.
för 2011
Budget
2009
Budget
2011

Budget
2012

Budget
2014
Budget
2014

2015

2018
2015

Anslag Behov av
2014 finansiering
mn € senare mn €

33,0

15,5

4,0

17,0

12,0

102,5

2,5

5,5

20,0

77,0

14,5

1,4

-

8,0

6,5

474,0

22,5

392,4

77,3

4,3

654,0

248,0

156,2

249,8

11,4

5,8

2,4

3,2

11,0

5,0

6,0

-

17,0

10,0

13,0

15,0

5,0

2015

2017

2015
2014

2016

2016
2017

6,8

1 992,5

50,8

1 243,7

373,0

430,8

25,0

2,0

-

5,0

20,0

27,0

3,0

-

2,0

25,0

31.10
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Projekt

Lv 101 förbättring av Ring I
Mellersta Böle, ett nytt spår i
väster
Nya trafikledsprojekt
sammanlagt
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt

Fullmakt
att ingå
Den ext.
avtal/ finansieringens
kostnadsandel av Beräknad
Färdigt
förslag
fullmakten användning
Godkänd för trafik
mn €
mn €
mn €

Budget
2014
Budget
2014

2018

Anslag Behov av
2014 finansiering
mn € senare mn €

32,0

-

-

6,0

26,0

40,0

-

-

5,0

35,0

124,0

5,0

-

18,0

106,0

2 116,5

55,8

1 243,7

391,0

536,8

2018

Som motivering till det nya projektet föreslås
följande:
Mellersta Böle, ett nytt spår i väster
Byggandet av spåret har samband med den
föreslagna rätten för Senatfastigheter att till
YIT Byggnads Ab överlåta outbrutna områden
på 2,3 ha för byggande av det Centrumkvarter
som planeras i Mellersta Böle och utvecklande
av området. Utvecklande av området i enlighet
med planerna kräver att ett nytt spår i väster
byggs och att spårändringar görs i anslutning
till detta samt att rulltrappor och andra gemensamma lokaler som tjänar kollektivtrafiken
byggs i stationsbyggnaden. Avsikten är att utvecklingsåtgärderna ska genomföras åren
2014—2019. Kostnaderna för det nya plattformsspåret och den nya plattformen uppgår

till 30 miljoner euro. I samband med projektet
förnyas dessutom stationsbyggnadens rulltrappor. Nya rulltrappor till plattformen byggs
även och gemensamma lösningar som tjänar
kollektivtrafiken genomförs. Enligt en preliminär bedömning kommer de totala kostnaderna
för denna del av projektet att uppgå till 30 miljoner euro, varav statens andel är 10 miljoner
euro. I och med dessa utvecklingsåtgärder fördubblas Böle stations kapacitet jämfört med
den nuvarande trafiken. Statens finansieringsandel av utvecklingsåtgärderna i Mellersta
Böle uppgår till sammanlagt 40 miljoner euro.
Det beräknas att staten föranleds utgifter på 5
miljoner euro 2014. Resten av utgifterna infaller åren 2015—2019.

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

Oavslutade trafikledsprojekt
Nya trafikledsprojekt
Trafikledsprojekt sammanlagt

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2014

2015

2016

358 041
18 000
376 041

254 010
12 000
266 010

81 505
41 000
122 505

391 041 000
2 017 000
5 586 000
361 700 000
454 525 000

Sammanlagt
2017— fr.o.m. 2014

82 770
53 000
135 770

776 326
124 000
900 326
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31.20
20. Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
47 613 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 52 356 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 4 743 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 4 785 000 euro med anledning av
att ikraftträdandet av lagstiftningen om ord-

nandet av uppgifter som gäller besiktning och
enskilt godkännande av fordon skjuts upp från
ingången av året till den 1 juli 2014 och som
tillägg 42 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

47 613 000
-29 000
42 591 000
40 502 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
År 2014 får förbindelser enligt den fullmakt
som beviljats 2013 ingås för att bevilja miljöstöd för rederiers fartygsinvesteringar till den
del som fullmakten inte har använts.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som
fullmakt till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

20 000 000
—
38 000 000
2 000 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 101 273 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 100 773 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att biljettintäkterna och utgifterna för kollektivtrafik har
ökat.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

101 273 000
—
100 243 000
99 262 000

31.40
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40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
60. Överföring till statens televisions- och
radiofond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 507 948 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 2 552 000 euro jämfört med det
belopp på 510 500 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att YLE-indexet uppdaterats från augusti till november
2013.
2014 budget
2013 budget

507 948 000
500 000 000

50. Forskning
01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
47 366 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 47 593 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 227 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 330 000 euro som en överföring till
moment 23.01.22 för statsrådets forsknings-

och utredningsverksamhet och som tillägg
103 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

47 366 000
-79 000
1 500 000
—
45 776 000
43 142 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
54 110 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 53 645 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 465 000 euro. I detta belopp har som tillägg
beaktats 370 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för fem årsverken från
moment 32.70.03, 115 000 euro med anledning av lönejusteringar och som avdrag 20 000
euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för ett halvt årsverke till moment
32.01.02.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

54 110 000
-121 000
6 305 000
54 632 000
54 675 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
215 897 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 214 139 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 758 000 euro och av det föranleds 581 000
euro av en överföring av löneutgifter och andra
utgifter för 13 årsverken från moment
32.30.01, 20 000 euro av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för ett halvt årsverke från moment 32.01.01, 60 000 euro av
en överföring av löneutgifter och andra utgifter
för ett årsverke från moment 31.10.01, 250 000
euro av en överföring från moment 32.01.21
för finansiering av en ekonomisk rådgivningstjänst och 847 000 euro av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

215 897 000
-629 000
6 677 000
209 156 000
212 670 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 119 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

32.20
Avdraget på 250 000 euro jämfört med det
belopp på 6 369 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring
till moment 32.01.02 för finansiering av en
ekonomisk rådgivningstjänst.

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

67

6 119 000
4 777 000
4 426 000

20. Närings- och innovationspolitik
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
37 974 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 38 082 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 108 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 196 000 euro som en överföring till
moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
88 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

37 974 000
-81 000
39 395 000
40 623 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s
omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
91 039 000 euro.
Anslaget får även användas
5) till ett belopp av högst 6 390 000 euro för
investeringar i och ibruktagande av anordningar för försöksverksamhet med förnybara energikällor.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och 5 punkten i det andra stycket i beslutsdelen
blir 5 punkt i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 86 125 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändring-

en 4 914 000 euro. I detta belopp har som tilllägg beaktats 6 390 000 euro för investeringar
i och ibruktagande av anordningar för försöksverksamhet med förnybara energikällor,
102 000 euro med anledning av lönejusteringar
och som avdrag 1 578 000 euro (inkl. en
minskning av ett årsverke) i överföring till moment 23.01.22 för statsrådets forsknings- och
utredningsverksamhet.
Av det anslag som beviljades i budgeten för
2012 återtogs 4 390 000 euro och från det anslag som beviljades i budgeten för 2013 drogs
det av 2 000 000 euro i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2013. Anslagen återbudgeteras för 2014 för investeringar i och ibruktagande av anordningar för försöksverksamhet
med förnybara energikällor.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

91 039 000
-2 147 000
91 334 000
93 983 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
5 934 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 5 956 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 22 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 39 000 euro som en överföring till
moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
17 000 euro med anledning av lönejusteringar.
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2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

32.20
5 934 000
-13 000
5 978 000
5 953 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
40 884 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 54 000 euro jämfört med det belopp på 40 830 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
Momentets rubrik har ändrats jämfört med
budgetpropositionen.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

40 884 000
-65 000
—
40 704 000
42 680 000

07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
10 037 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 6 000 euro jämfört med det belopp på 10 031 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

10 037 000
-6 000
11 097 000
10 361 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklingsoch innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2013
är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas ännu 2014.
Anslaget och fullmakten får användas
5) för projekt som gäller utveckling av arbetslivet, även för projekt för utveckling av arbetslivet i kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt ämbetsverk och inrättningar inom statens budgetekonomi
9) för förberedelser och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer
som ökar den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet i kommuner och
samkommuner, allmännyttiga samfund, statens ämbetsverk och inrättningar samt sådana
övriga upphandlande enheter som avses i lagen
om offentlig upphandling (348/2007).
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som andra stycke till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen och punkt 5 och 9 i beslutsdelen
ersätter punkt 5 och 9 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Ändringen av fullmakten gör det möjligt att
fatta beslut om beviljande av stöd till ett belopp
som motsvarar den bevillningsfullmakt som
blivit oanvänd 2013.
Både projekt för utveckling av arbetslivet
och offentlig upphandling i fråga om innovationer kompletteras så att anslaget får användas
även av offentliga organisationer liksom i de
övriga punkterna i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2014 budget
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

405 320 000
—
-600 000
431 270 000
431 513 978

32.20
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
1) för genomförandet av programmet Innovativa städer, inkl. åtgärder i anslutning till
detta som vidtas av kommuner, samkommuner, allmännyttiga samfund samt statens ämbetsverk och inrättningar.
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Programmet Innovativa städer kompletteras
så att anslaget får användas även av offentliga
organisationer.
2014 budget
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

10 300 000
4 000 000
3 600 000
5 100 000

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2013
är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas ännu 2014.
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som andra stycke till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Ändringen av fullmakten gör det möjligt att
fatta beslut om beviljande av stöd till ett belopp
som motsvarar den bevillningsfullmakt som
blivit oanvänd 2013.
2014 budget
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

20 515 000
500 000
800 000
21 985 000
19 496 626
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46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 200 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012).
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i
budgetpropositionen.
Anslaget får användas enligt statsrådets förordning (502/2012) till beviljande av förbindelser som gäller understöd till sådana varv för
nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg som är registrerade i Finland. Stödet beviljas 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.
Beviljande av innovationsstöd för skeppsbyggnad grundar sig på kommissionens tillkännagivande om rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin. Understödet ska
uppfylla de förutsättningar som avses i tillkännagivandet och kommissionens beslut av den
25 juli 2012 om godkännande av innovationsstöd.
Ett temporärt införande av stöd hänför sig till
det svåra strukturomvandlingsläget inom
varvsindustrin.
Av det anslag som beviljades i den tredje tillläggsbudgeten för 2011 återtogs 3 200 000
euro i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen
för 2013 och återbudgeteras för 2014.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

3 200 000
—
23 200 000
2 900 000
17 100 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Anslaget får användas i enlighet med lagen
om statens långivning samt statsborgen och
statsgaranti (449/1988), på grunder som närmare föreskrivs genom förordningar av statsrå-
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det och kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 avseende stöd av mindre betydelse
för företag och andra sammanslutningar för
teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra
produkter, produktionsmetoder och tjänster
samt för inledande av verksamheten i sådana
företagsacceleratorer och företag som samlar
in medel till riskkapitalfonder som främst tjänar nystartade innovativa företag.
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2013
är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas ännu 2014.
F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och stycket i
den del av beslutsdelen som gäller fullmakter
fogas som andra stycke till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i
budgetpropositionen.
Ändringen gör det möjligt att ersätta det understöd som beviljats Vigo-företagsacceleratorerna med lån. Summan av de lån som årligen
beviljas företagsacceleratorerna beräknas uppgå till högst 2 miljoner euro.

Ändringen av fullmakten gör det möjligt att
fatta beslut om beviljande av lån till ett belopp
som motsvarar den bevillningsfullmakt som
blivit oanvänd 2013.
2014 budget
2013 III tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

90 400 000
3 000 000
108 542 000
98 307 073

89. Kapitalinvestering i nystartade företags
kapitalplaceringsverksamhet (fast anslag)
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i det
bolag som förvaltas av Innovationsfinansieringsverket Tekes och som bedriver kapitalplaceringsverksamhet som riktar sig till nystartade företag. Investeringarna görs via statens och
privata investerares gemensamma fonder. I investeringarna kan staten godta mindre avkastning än privata investerare eller ta större risker.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
2014 budget

20 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
156 961 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 157 063 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 102 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 581 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för 13 årsverken till
moment 32.01.02 och som tillägg 479 000
euro med anledning av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

156 961 000
-403 000
-6 677 000
168 055 000
158 692 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 503 475 000 euro.
Anslaget får användas
4) i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, till ersättning av
andra lönekostnader än semesterpremie för avlöning av personal motsvarande 1 000 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar,

32.40
med en månadslön på högst 3 100 euro per person samt till kostnader som föranleds av motsvarande semesterpremie och organisering av
arbetet.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 7 500 000 euro jämfört med det
belopp på 510 975 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en överfö-
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ring till moment 29.30.32 för ökande av antalet
läroavtalsplatser.
Ändringen i det andra stycket i beslutsdelen
gör det möjligt att betala semesterpremie till en
arbetstagare i en situation där lönekostnaderna
för en månad på grund av semesterpremien
överstiger 3 100 euro.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 III tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

503 475 000
—
25 000 000
7 790 000
546 464 000
513 863 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
11 362 000 euro.
Av anslaget får högst 363 000 euro användas
till betalningar som föranleds av ett upphandlingskontrakt för tidningen Kuluttaja.
Förklaring:
Det första och andra
stycket i beslutsdelen ersätter det första och andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 31 000 euro jämfört med det belopp på 11 331 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
Tidningen Kuluttaja kommer inte längre att
produceras som verkets egen verksamhet. Enligt upphandlingskontraktet ska tidningen börja produceras av en utomstående aktör och från
verket övergår fem personer i tjänst hos den
nya leverantören som en överlåtelse av rörelse.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

11 362 000
-27 000
100 000
10 959 000
11 190 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
2 133 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 231 000 euro jämfört med det
belopp på 2 364 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring
till moment 25.10.03. Anhängiga ärenden vid
patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd
överförs till marknadsdomstolen för behandling.
I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av lagen
om upphävande av lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

2 133 000
1 434 000
-813 046
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04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 864 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 7 000 euro jämfört med det belopp på 1 857 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
18 557 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 47 000 euro jämfört med det belopp på 18 510 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

1 864 000
-7 000
2 213 000
2 177 000

18 557 000
-39 000
18 269 000
18 585 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)
Med anslaget avses sådana landskapsutvecklingspengar som avses i 2 § 3 punkten i en lag
som gäller finansiering av regionutvecklingen
och strukturfondsprojekten.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Ändringen föranleds av att landskapsutvecklingspengar definieras i 2 § 3 punkten i regeringspropositionen med förslag till en lag som
gäller finansiering av regionutvecklingen och
strukturfondsprojekten.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

5 566 000
11 866 000
15 566 000

62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Med anslaget avses ett anslag som ska användas till utveckling av landsbygden enligt
2 § 4 punkten i en lag som gäller finansiering
av regionutvecklingen och strukturfondsprojekten.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Ändringen föranleds av att forsknings- och
utvecklingsprojekt definieras i 2 § 4 punkten i
regeringspropositionen med förslag till en lag
som gäller finansiering av regionutvecklingen
och strukturfondsprojekten.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

2 023 000
2 273 000
3 223 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och
andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Anslaget får användas till
2) betalning av EU-medfinansieringen och
den statliga medfinansieringen av projekt med
anknytning till Finlands strukturfondsprogram
Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under
EU:s programperiod 2014—2020 och till be-
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talning av den statliga medfinansieringen av
programmen för Europeiska regionala samarbetet och ENI CBC
3) betalning av EU-medfinansieringen och
den statliga medfinansieringen av projekt som
förverkligar ESF-programmet för Fastlandsfinland under EU:s programperiod 2007—
2013 och till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av
projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb
2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska socialfonden
8) betalning av EU-medfinansieringen och
den statliga medfinansieringen av program
som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2, 3 och 8 i beslutsdelen ersätter punkt 2, 3 och 8 i det andra
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stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Ändringarna i punkt 2 och 3 i beslutsdelen
föranleds av att namnet på det program som
förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats under EU:s programperiod 2014—
2020 har ändrat samt på att delområdet gränsöverskridande samarbete inom Europeiska
grannskapsinstrumentet (ENI CBC) fogas till
punkt 2. Ändringen i punkt 8 möjliggör betalning av EU-medfinansieringen av program
som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

565 590 000
—
466 937 000
495 138 213

60. Energipolitik
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
8 872 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 8 000 euro jämfört med det belopp på 8 864 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

8 872 000
-6 000
5 175 000
2 325 000

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler
(förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2013
är oanvänd, får den oanvända delen användas
2014.

F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som andra stycke till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Ändringen av fullmakten gör det möjligt att
fatta beslut om beviljande av stöd till ett belopp
som motsvarar den bevillningsfullmakt som
blivit oanvänd 2013.
2014 budget
2013 I tilläggsb.

42 000 000
5 000 000

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 144 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 10 000 000 euro jämfört med
det belopp på 154 400 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av förändringar
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i marknadspriset på el och preciseringar av betalningsplanen för produktionsstöd.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

144 400 000
-30 000 000
125 000 000
41 768 005

70. Integration
03. Främjande av invandrares integration
och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 291 000 euro.
Anslaget får användas till
6) utgifter för kompetenscentrumet för integrationsfrämjande, högst 1 630 000 euro
7) avlönande av personal motsvarande högst
två årsverken i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen,
punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen och
punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen fogas
som punkt 7 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 370 000 euro jämfört med det
belopp på 2 661 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att löneutgifter
och andra utgifter för fem årsverken vid kunskapscentrumet för integrationsfrämjande
överförs till moment 32.01.01.

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

2 291 000
661 000
661 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 94 180 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 1 400 000 euro jämfört med det
belopp på 92 780 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en höjning av
flyktingkvoten från 750 personer till 1 050 personer. Av tillägget föranleds 500 000 euro av
kalkylerade ersättningar till kommunerna och
900 000 euro av övriga ersättningar till kommunerna.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

94 180 000
95 129 000
80 810 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
40 990 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 87 000 euro jämfört med det belopp på 40 903 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

40 990 000
-160 000
41 190 000
40 262 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 6 000 euro jämfört med det belopp på 2 244 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2 250 000
120 000
2 243 000
2 365 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för
social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 548 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 11 000 euro jämfört med det belopp på 4 537 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

4 548 000
-10 000
4 534 000
5 237 000
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02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
16 277 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 16 372 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 95 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 125 000 euro som en överföring till
moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
30 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

16 277 000
-30 000
13 872 000
13 960 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
11 771 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 35 000 euro jämfört med det belopp på 11 736 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

11 771 000
45 000
12 120 000
14 743 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
5 502 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 8 000 euro jämfört med det belopp på 5 494 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

5 502 000
-6 000
3 584 000
4 147 000

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och
välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
67 953 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 68 319 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 366 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 548 000 euro som en överföring till

moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
182 000 euro med anledning av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 I tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

67 953 000
-147 000
—
70 198 000
69 796 000

33.10
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 36 543 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 299 000 euro jämfört med det
belopp på 36 842 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring
till moment 23.01.22 för statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

36 543 000
37 964 000
37 369 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag
3 år)
Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt
för betalning av andra utgifter på grund av detta.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Under momentet är löneutgifter och andra
utgifter för personal motsvarande ett årsverke
öronmärkta för projektet KEJO fram till utgången av 2017. I rambeslutet av den 27 mars
2013 har det under momentet beviljats sammanlagt 800 000 euro åren 2014—2016
(400 000 euro år 2014, 300 000 euro år 2015
och 100 000 euro år 2016) för projektet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet. För projektet
anställs i enlighet med projektplanen en visstidsanställd projektchef för tiden 1.1.2014—
31.12.2015, vars lön och andra utgifter ska
täckas med det anslag som beviljats under momentet.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

7 730 000
9 326 000
10 480 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
51. Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 486 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 1 483 100 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är
ändringen 3 300 000 euro. I detta belopp har
som tillägg beaktats 3 600 000 euro som precisering av utgiftsposten och som avdrag
300 000 euro för fastställande av ett krav på arbete i fyra månader för att på grund av arbete
få ta del av den på boende grundade sociala
tryggheten. Detta krav införs i stället för kravet
på reellt och verkligt arbete enligt tidigare planer.

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

1 486 400 000
1 483 300 000
1 481 500 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas
av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 400 000 euro jämfört med det
belopp på 2 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att utgiftsposten
har preciserats.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

3 300 000
2 500 000
2 378 711
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53. Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 800 000 euro jämfört med det
belopp på 19 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att utgiftsposten
har preciserats.

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 188 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 2 400 000 euro jämfört med det
belopp på 185 800 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att utgiftsposten har preciserats.

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

20 000 000
20 250 000
20 700 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 726 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 11 900 000 euro jämfört med
det belopp på 714 100 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att utgiftsposten har preciserats.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

726 000 000
20 000 000
655 800 000
603 900 000

188 200 000
3 500 000
180 900 000
172 380 221

56. (33.10.60) Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 39 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 700 000 euro jämfört med det
belopp på 38 300 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att utgiftsposten
har preciserats.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

39 000 000
1 034 000
34 966 000
30 395 734

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 004 550 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 41 700 000 euro jämfört med
det belopp på 962 850 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av kompletteringen i samband med budgetpropositionen av
regeringens proposition till riksdagen med för-

slag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har
samband med den (RP 90/2013 rd). Det föreslås att propositionen kompletteras i enlighet
med arbetsmarknadsorganisationernas sysselsättnings- och tillväxtavtal samt regeringens
strukturpolitiska program så att självrisktiden
för arbetslöshetsdagpenning förkortas från sju
dagar till fem dagar, den jämkade dagpenningen ändras så att den med barntillägg tillsammans med arbetsinkomsten får uppgå till högst
100 % av den lön som ligger till grund för dag-

33.30
penning och att det vid jämkningen av arbetslöshetsförmånen tas i bruk ett månatligt skyddat belopp på 300 euro. Ändringarna träder i
kraft från och med den 1 januari 2014. Propositionen påverkar även dimensioneringen av
moment 33.20.51, 33.20.52, 33.40.51,
33.40.52 och 33.60.35.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

1 004 550 000
-64 000 000
1 104 600 000
850 000 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 244 480 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 9 800 000 euro jämfört med det
belopp på 234 680 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av kompletteringen i samband med budgetpropositionen av
regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har
samband med den (RP 90/2013 rd). Tillägget
föranleds av att självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning förkortas från sju dagar till
fem dagar, den jämkade dagpenningen ändras
så att den med barntillägg tillsammans med arbetsinkomsten får uppgå till högst 100 % av
den lön som ligger till grund för dagpenning
och av att ett månatligt skyddat belopp på 300
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euro ska tas i bruk vid jämkningen av arbetslöshetsförmånen. Ändringarna träder i kraft
från och med den 1 januari 2014.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

244 480 000
24 650 000
175 350 000
167 000 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 390 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 17 100 000 euro jämfört med
det belopp på 1 373 700 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av kompletteringen i samband med budgetpropositionen av
regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har
samband med den (RP 90/2013 rd). Tillägget
föranleds av det månatliga skyddade belopp på
300 euro som ska tas i bruk vid jämkningen av
arbetslöshetsförmånen från och med den 1 januari 2014.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

1 390 800 000
100 000 000
1 253 000 000
1 143 679 941

30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 288 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 1 294 600 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 6 400 000 euro. Av detta belopp föranleds 6 200 000 euro av en ändring i behovskalkylen och 200 000 euro av att villkoren för
sjukförsäkring inte ändras i samband med genomförandet av direktivet om kombinerade
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tillstånd. Budgetpropositionen innehåller beredskap att mildra villkoren.

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

1 288 200 000
1 243 000 000
1 323 951 073

40. Pensioner
51. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för lantbruksföretagare
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 603 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 5 000 000 euro jämfört med det
belopp på 608 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av den höjning
av ArPL-avgiften som det avtalats om i sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Arbetspensionsavgiften för lantbruksföretagare är 23,3 % för
personer under 53 år och 24,8 % för dem som
fyllt 53 år.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

603 000 000
4 000 000
580 000 000
564 900 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 90 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 10 000 000 euro jämfört med
det belopp på 100 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av den höjning
av ArPL-avgiften som avtalats om i sysselsättnings- och tillväxtavtalet och av minskningen
av företagares arbetsinkomster. Arbetspensionsavgiften för företagare är 23,3 % för personer under 53 år och 24,8 % för dem som fyllt
53 år.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

90 000 000
70 000 000
29 100 010

50. Stöd till veteranerna
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Anslaget får användas
2) till betalning av statlig ersättning för
krigsinvalidernas anstaltsvård.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Orsaken till ändringen är att kostnaderna för
krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar täcks med anslag under moment
33.50.52.

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

135 121 000
149 833 000
156 218 622

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund
av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag
2 år)
Anslaget får användas
1) till betalning av statlig ersättning med stöd
av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och
6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
(404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid

33.60
rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på
grund av olycksfall i militärtjänst
3) till betalning av statlig ersättning för anstaltsvård av krigsinvalider och dem som blivit
invalider på grund av olycksfall i militärtjänst
vid andra privata vårdinrättningar.
F ö r k l a r i n g : Punkterna 1 och 3 i beslutsdelen ersätter punkterna 1 och 3 i andra
stycket under momentet i budgetpropositionen.
Avsikten med ändringen är att komma ifrån
den konflikt som råder mellan momentets rubrik och texterna i besluts- och förklaringsdelen.
Dessutom ändras texten under momentet så att
den motsvarar momentets användningsändamål. Till texten fogas de grupper av krigsinvalider och invalider på grund av olycksfall i militärtjänst som omfattas av ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/
1948). I praktiken har avsikten varit att genom
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driftskostnaderna täcka alla kostnader som är
nödvändiga med tanke på verksamheten. Statskontoret köper anstaltsvård för krigsinvalider
och dem som blivit invalider på grund av
olycksfall i militärtjänst av de sjuk- och brödrahem som avses under momentet till det pris
per vårddygn som det avtalats om utifrån ett
anbudsförfarande. Utifrån samma anbudsförfarande skaffar statskontoret motsvarande
tjänster även av andra enheter som erbjuder anstaltsvårdstjänster. Alla anbud från enheter
som erbjuder anstaltsvård innehåller både
drifts- och kapitalkostnader inkluderade i priset.
Momentets rubrik har ändrats jämfört med
budgetpropositionen.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

66 207 000
68 207 000
65 207 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
35. Statsandel till kommunerna för kostnader
i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 330 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 1 800 000 euro jämfört med det
belopp på 332 150 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att ett skyddat belopp av arbetsinkomster tas i bruk i utkomstskyddet för arbetslösa i enlighet med regeringens strukturpolitiska program.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

330 350 000
345 350 000
308 855 129

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
27 840 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 102 000 euro jämfört med det
belopp på 27 738 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av lönejusteringar.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

27 840 000
-69 000
27 675 000
27 720 000
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33.80
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag
2 år)
Anslaget får användas till betalning av statlig
ersättning för driftskostnader enligt lagen om
vikariehjälp för renskötare till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Försöket med vikariehjälp för renskötare har
avslutats den 31 december 2012. I samband

med budgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag
till lag om vikariehjälp för renskötare 2014.
Lagen motsvarar till innehållet i huvudsak lagen om försök med vikariehjälp för renskötare
(1265/2009).
Momentets rubrik har ändrats jämfört med
budgetpropositionen.
2014 budget
2012 bokslut

300 000
300 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
35 808 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 35 554 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
254 000 euro, varav 200 000 euro föranleds av
en överföring från moment 35.10.22 för att
stärka styrningen och utvecklingen av ministeriets miljöuppgifter och 54 000 euro av lönejusteringar.

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
30 655 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 30 811 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 156 000 euro. I detta belopp har som avdrag
beaktats 233 000 euro som en överföring till
moment 23.01.22 för statsrådets forskningsoch utredningsverksamhet och som tillägg
77 000 euro med anledning av lönejusteringar.

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

35 808 000
-57 000
34 350 000
34 654 000

30 655 000
-73 000
31 215 000
31 106 000

10. Miljö- och naturvård
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
5) till avlöning av personal motsvarande
högst 27 årsverken i uppgifter för viss tid enligt
motiveringen ovan.

F ö r k l a r i n g : Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Höjningen av årsverkskvoten från budgetpropositionens 20 årsverken med 7 årsverken
föranleds av det föreslagna anslaget av engångsnatur på 400 000 euro för beredningen av
det kompletterande programmet för skydd av
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myrar. Beredningen av programmet kräver
personalresurser bland annat för utredande av
markägare, terrängkartläggning och behandling av material.
2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

2 840 000
2 440 000
2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 660 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 15 860 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring
till moment 35.01.01 för att stärka styrningen
och utvecklingen av ministeriets miljöuppgifter.

2014 budget
2013 budget
2012 bokslut

15 660 000
14 460 000
14 160 000

61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
1) till stöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för investeringar som främjar vattenvården i samhällen
och på glesbygden.
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Genom ändringen av motiveringen möjliggörs genomförandet av vatten- och avloppsprojekt både genom understöd och som statens
arbeten, i enlighet med tidigare praxis.
2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

11 542 000
2 000 000
12 942 000
11 750 000

20. Samhällen, byggande och boende
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
5 019 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 5 104 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 85 000 euro. I detta belopp har som avdrag

beaktats 96 000 euro på grund av att under momentet som inkomster av den avgiftsbelagda
verksamheten intäktsförs bland annat avgifter
för registrering av energicertifikat och som tilllägg 11 000 euro med anledning av lönejusteringar.
Jämfört med budgetpropositionen har momentet ändrats så att det blivit nettobudgeterat.
Till förklaringsdelen under momentet fogas
en tabell över utgifterna för och inkomsterna
av verksamheten.
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Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2012
utfall

2013
ordinarie
budget

2014
budgetprop.

Bruttoutgifter
Bruttoinkomster
Nettoutgifter

4 419
4 419

4 854
4 854

5 115
96
5 019

Poster som överförs
— överförs från föregående år
— överförs till följande år

1 028
1 209

2014 budget
2013 IV tilläggsb.
2013 budget
2012 bokslut

5 019 000
-12 000
4 854 000
4 600 000

