REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en andra
tilläggsbudget för 2018.
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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2018.
Ekonomiska utsikter
År 2018 är Finland på toppen av den nuvarande ekonomiska konjunkturen, när BNP förutspås
växa med 3,0 %. Den snabbare ekonomiska tillväxten förklaras av att företagens produktionsförväntningar varit positiva, uppförandet av objekt som kräver stora byggnadsinvesteringar fortsätter och förväntningarna på försäljningen inom servicebranscherna har ökat. År 2019 avtar den
ekonomiska tillväxten till 1,7 %. Den viktigaste tillväxthämmande faktorn är minskade byggnadsinvesteringar.
Sysselsättningen har ökat snabbt i början av året och antalet sysselsatta är nu större än någonsin
tidigare. Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av personer i åldern 15—64 år, är enligt
prognosen 71,7 % år 2018. Arbetslöshetsgraden förutspås bli 7,4 % år 2018. Sysselsättningen
fortsätter att öka och arbetslösheten fortsätter att minska 2019.
Konsumentpriserna stiger 2018 i omfattande utsträckning inom olika grupper av tillgångar och
inflationen ökar till 1,1 %. Inflationen ökar närmast på grund av de stigande service-, livsmedelsoch energipriserna. Höjningen av skatterna leder till att inflationen ökar med 0,3 procentenheter.
Inkomstposter
Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med sammanlagt 233 miljoner euro. Utvecklingen av skatteinkomsterna har varit gynnsammare än väntat. En bidragande orsak till detta är
att den ekonomiska aktiviteten har ökat, vilket har märkts bl.a. inom utvecklingen av den privata
konsumtionen. Det föreslås att mervärdesskatteutfallet höjs med 104 miljoner euro. Dessutom föreslås det att intäkterna av beskattningen av förvärvs- och kapitalinkomster höjs med 98 miljoner
euro utifrån förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen 2017, enligt vilka bl.a. kapitalinkomsterna har ökat mer än beräknat. Intäktskalkylen för punktskatten på tobak och överlåtelseskatten höjs utifrån den faktiska utvecklingen. Däremot blir källskatten på ränteintäkterna och
intäkterna av skatten på vissa försäkringspremier utifrån uppgifterna om influtna belopp mindre
än vad som budgeterats.
Det föreslås att inkomsterna av blandad natur höjs med sammanlagt 165 miljoner euro. Inkomsterna av EU för landsbygdsutveckling stiger med 110 miljoner euro mer än vad som budgeterats.
Inkomsterna inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ökar i sin tur med 72 miljoner euro genom det höjda priset på utsläppsrätter och inkomsterna från auktioneringen i samband med det. Prognosen för ränteinkomster som hänför sig till beskattningen sjunker med 30
miljoner euro bl.a. till följd av inverkan av Skatteförvaltningens besvär över internprissättning
och de beslut som fattats med anledning av dessa i en rättsinstans. Det föreslås att kalkylen över
böter sänks med 22,5 miljoner euro på grund av att de influtna inkomsterna är mindre än vad som
tidigare beräknats.
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Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 483 miljoner euro och minskningen av anslagen med 2 miljoner euro minskar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018 statens behov av nettoupplåning med 485 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
ca 1 250 miljoner euro 2018. Statsskulden beräknas vid utgången av 2018 uppgå till
107 miljarder euro, vilket är 46 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
2018
Godkänd
budget
2017
(budget+
Bokslut tilläggsbudgetar)

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

2018
Regeringens
proposition

2018
Sammanlagt

55 042
1 331

56 194
1 232

-2
-60

56 192
1 172

51 341
43 107
8 234

54 460
44 185
10 275

483
233
250

54 942
44 417
10 525

3 084
3 061
23

1 735
1 785
-50

-485
-485
-

1 250
1 300
-50

Ramen för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 119 miljoner euro. Ramutgifterna
för 2018 blir därmed 44 555 miljoner euro.
Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2018 till 44 555 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed 9 000 euro.
Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

30.10.64

Ändrad tidsmässig fördelning av genomförandet av landsbygdsprogrammet.
Senareläggning av genomförandet av projektet Tillstånd och tillsyn
(ombudgetering)

32.01.21
Sammanlagt

2018

14,4
0,7
15,1
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Kompetens och utbildning
I syfte att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft ökas andelen sådan kortvarig utbildning för
arbetslösa som kan utgöra en del av en examen både inom yrkesutbildningen och inom universitets- och yrkeshögskoleutbildningen. För dessa snabbverkande engångsåtgärder föreslås ett tillägg på sammanlagt 20 miljoner euro under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. Av
tillägget anvisas 10 miljoner euro för riktande av pilotförsök som gäller yrkeskompetens särskilt
till åtgärder som främjar sysselsättningen av arbetslösa och 10 miljoner euro för utvidgande av
universitets- och yrkeshögskoleutbildningen inom branscher med brist på kompetent arbetskraft,
såsom byggbranschen och social- och hälsovårdssektorn.
Möjligheterna för personer med invandrarbakgrund att komma ut på arbetsmarknaden påskyndas
och görs smidigare genom effektiva språkutbildnings- och stödtjänster. Under undervisningsoch kulturministeriets huvudtitel föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för handledning av studerande till utbildning och arbetsliv vid högskolor med ansvar för invandrarfrågor samt för genomförande av kortvariga utbildningar vid högskolorna. För utbildning i språk och läs- och skrivkunnighet för dem som står utanför arbetslivet föreslås dessutom ett tillägg på 2 miljoner euro.
För utvecklande av kompetenscenterverksamheten för invandrare för att stärka invandrarnas
kompetens och sysselsättningsförutsättningar föreslås 2,5 miljoner euro både inom UKM:s och
ANM:s förvaltningsområden.
Ovannämnda tillägg av engångsnatur på sammanlagt 30 miljoner euro finansieras genom en
överföring från moment 32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
För högskolorna föreslås dessutom ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för att svara på bristen
på arbetskraft inom programmeringsbranschen. Inom ramen för anslaget ska utbildning kunna
erbjudas 1 600—2 400 personer.
Artificiell intelligens
För artificiell intelligens (AI) och anskaffning av utrustning för AI-forskning föreslås ett tilläggsanslag på 4 miljoner euro. Beslutet genomförs som en utvidgning av programmet för utveckling
av databehandling och högpresterande databehandling, som inletts av undervisnings- och kulturministeriet.
Jordbruk
För att underlätta jordbrukets svåra lönsamhetsläge till följd av de problem som torkan under vegetationsperioden 2018 har orsakat föreslås ett tillägg på 7,5 miljoner euro för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar.
Trafiknätet
Till bastrafikledshållningen föreslås ett tillägg på sammanlagt 30 miljoner euro för att förbättra
säkerheten i plankorsningar och vinterunderhållet av vägar, minska det eftersatta underhållet
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samt bygga viltstängsel längs rv 12. Dessutom föreslås ett tillägg på 16 miljoner euro för bastrafikledshållningen för att avhjälpa det eftersatta underhållet bland annat genom broreparationer.
Projektet elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen utvidgas till att omfatta även banavsnittet Tallholmen—Vetenskär inom statens bannät (10,5 km), vilket ökar anslagsbehovet
med 4,4 miljoner euro.
Det föreslås att fullmakten för rv 4 Kirri—Tikkakoski förnyas så att projektet kan genomföras i
större skala. Avsikten är att förbättra de planskilda anslutningarna i Palokka och Kirri på motorvägavsnittets södra sida och genomföra vägarrangemang som förbättrar säkerheten på motorvägsavsnittets norra sida. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.
Statsunderstödet för att främja gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt föreslås
ett anslag på 3,5 miljoner euro.
Projektet Kvarkentrafiken
Regeringen har 2016 förbundit sig att delfinansiera trafiken i Kvarken. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett anslag på 10 miljoner euro för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt
för att utveckla och upprätthålla färjetrafiken. Dessutom föreslås 10 miljoner euro för det planerade projektet med ett hybridfartyg som drivs med både gas och el.
Presidenterna Trumps och Putins möte
För utgifterna för statschefsmötet mellan presidenterna Trump och Putin i juli i Helsingfors föreslås ett tillägg på 2,7 miljoner euro till polisen och 0,7 miljoner euro till Gränsbevakningsväsendet. För försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för kostnader för
handräckning. Dessutom föreslås för utrikesministeriets omkostnader ett tillägg på 1,3 miljoner
euro för utgifterna för kommunikations- och protokolltjänsterna under mötet.
Skatteförvaltningen
För Skatteförvaltningen föreslås som tillägg av engångsnatur 3,5 miljoner euro för investeringsutgifterna för sådana flerdimensionella analysverktyg som behövs för tryggandet av skatteintäkterna inom plattformsekonomin, 1,07 miljoner euro för absolut nödvändiga investeringar i tjänsten Palkka.fi, 0,925 miljoner euro för investeringsutgifter inom punkt- och bilbeskattningen och
1,1 miljoner euro för kostnaderna för Skatteförvaltningens andel av den elektroniska ärendehanteringen inom företags- och organisationsdatasystemet (FODS).
Utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa och utkomststödet
I statsandelarna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett avdrag på sammanlagt 156,2 miljoner euro. Det beräknas att statsandelen av utgifterna för den inkomstrelaterade dagpenningen i
år är 96 miljoner euro mindre än vad som tidigare beräknats. I fråga om grunddagpenningen är
avdraget 11,9 miljoner euro och i fråga om finansieringen av arbetsmarknadsstödet 48,3 miljoner
euro. Avdragen föranleds av det förbättrade sysselsättningsläget.
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I det anslag som reserverats för utkomststödet föreslås ett avdrag på 80 miljoner euro. Behovet
av utkomststöd har minskat i och med att det ekonomiska läget förbättrats.
Veteranerna
För rehabilitering av veteraner och tjänster som tillhandahålls i hemmet föreslås ett tilläggsanslag
på sammanlagt 19,3 miljoner euro, för att alla veteraner ska ha tillgång till tjänster som är avsedda
för dem. Tilläggsanslaget täcks genom intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade
medel. Av tilläggsanslaget anvisas ca 3 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och ca
16 miljoner euro för tjänster som underlättar boende i hemmet.
Initiativprogrammet för små och medelstora företag utvidgas
Det föreslås ett tilläggsanslag på 35 miljoner euro för att utöka Finlands initiativprogram för små
och medelstora företag, som inleddes 2016. När statens medfinansiering ökar förbättras de små
och medelstora företagens finansieringsmöjligheter, och samtidigt främjas företagens tillväxt och
internationalisering.
Talent Boost
För åtgärdsprogrammet Talent Boost — Tillväxt genom internationella talanger föreslås ett tillägg på sammanlagt 5 miljoner euro. Av anslaget anvisas i överföring från moment 32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2,5 miljoner euro för omkostnaderna för Business Finland och 2,5 miljoner euro för att införa regionala innovationer och försök.
Meritaito Ab och Baltic Connector Oy
Det föreslås att staten ges samtycke att avstå från sitt innehav i Meritaito Ab och Baltic Connector
Oy. I anslutning till beredningen av verkställigheten av naturgasmarknadslagen är avsikten att
Baltic Connector Oy övergår till att bli dotterbolag till Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, som är
dotterbolag till Gasum Oy, och således att staten avstår från det direkta innehavet i bolaget.
Vimana Oy
I enlighet med de riktlinjer som regeringen drog upp i samband med planen för de offentliga finanserna för 2019—2022 föreslås det att det till landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy vederlagsfritt eller i form av eget kapital överlåts statsägda aktier till ett värde av högst 30 miljoner
euro. Genom kapitalinvesteringen kan bolaget fortsätta med sina planerings-, upphandlings- och
utvecklingsuppgifter i anslutning till landskapens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och gemensamma integrationstjänster.
Utgifter som anknyter till asylsökande
Det föreslås ett tillägg på 6 miljoner euro för utgifter för mottagande av flyktingar och asylsökande. Det har gått långsammare än väntat innan de asylsökande lämnat mottagningssystemet.

A 10

ALLMÄN MOTIVERING

På grund av att antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd är mindre än beräknat föreslås det
att statens integrationsersättningar till kommunerna minskas med 10 miljoner euro.
Miljöministeriets förvaltningsområde
För genomförande av projekt för digitalisering av markanvändningsbeslut föreslås 0,5 miljoner
euro.
Finlands miljöcentrals verksamhet flyttas till kampusområdet i Vik i tre faser. Det föreslås ett
tilläggsanslag på 1,26 miljoner euro för flyttkostnader.
För Forststyrelsen föreslås sammanlagt 2,45 miljoner euro för att minska det eftersatta underhållet och för Forststyrelsens digitaliseringsprojekt.
För åtgärder inom det nationella programmet för hållbar stadsutveckling föreslås 0,56 miljoner
euro och för genomförande av åtgärder inom färdplanen för plast föreslås 0,5 miljoner euro.
Det föreslås att genomförandet av METSO-handlingsplanen ska befästas med ett tilläggsanslag
på 3 miljoner euro.
För rivningsbidrag som ur statens bostadsfond beviljas för det statsunderstödda bostadsbeståndet
förslås ett tillägg på 1 miljon euro till följd av ökad efterfrågan.
Det föreslås att anslaget för reparationsunderstöd ska sänkas med 12 miljoner euro på grund av
att kalkylen preciserats sedan budgeten. Utöver genom budgeten beviljas reparationsunderstöd
också från Statens bostadsfond.
Andra justeringar
För utvecklingssamarbetet föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för klimatfonden för de minst
utvecklade länderna (LDCF) och 2,5 miljoner euro för EU:s nödfond för Afrika.
Det föreslås ett tillägg på 11,2 miljoner euro för bostadsbidrag. Behovet föranleds av att studerandena överförs till att omfattas av det allmänna bostadsbidraget.
Till statens betalningsandel av de utgifter som föranleds av om pensionerna för företagare
föreslås ett tillägg på 14 miljoner euro. Ökningen föranleds bland annat av att försäkringspremieinkomsterna varit mindre än beräknat.
För Folkpensionsanstalten föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljoner euro för omkostnader. Behovet av tilläggsanslag föranleds bland annat av det extra arbete som besluten om utkomststöd medfört och av kostnaderna för genomförande av aktiveringsmodellen.
Det föreslås en höjning på 90 000 euro i omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården. Behovet föranleds av genomförandet av EU:s förordning om medicintekniska produkter.
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För kostnaderna för IHN-djursjukdomen föreslås 1,28 miljoner euro.
För ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd veterinärvårdslagen föreslås ett
tillägg på 0,9 miljoner euro.
För utgifterna för bekämpningen av skogsbränder i somras och för deltagandet i släckningen av
skogsbränderna i Sverige föreslås ett tillägg på sammanlagt 1,7 miljoner euro för räddningsväsendets särskilda utgifter.
Till Gränsbevakningsväsendet föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro för utgifterna för det exceptionellt stora antalet flygningar för att släcka bränder som berodde på den torra sommaren och
för skogsbränderna i Östra Lappland. Till försvarsmakten föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro
för utgifter för NH90-helikoptrarnas flygtimmar i anslutning till släckning av skogsbränder.
Kompetensen inom den finländska brand- och räddningsbranschen upprätthålls och stärks genom
att det föreslås 0,5 miljoner euro för Räddningsinstitutets nödvändiga anskaffningar av materiel
och teknik.
Till Statskontoret föreslås 160 000 euro för sakkunnigtjänster som gäller upphandling av statens
betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster.
För Statens ekonomiska forskningscentral föreslås 213 000 euro för förnyandet av IKT-infrastrukturen och utvecklandet av förvaltningsprocesserna.
Det föreslås att Senatfastigheter ska få rätt att överlåta två fastigheter i Helsingfors.
Det föreslås att ett understöd på 1,5 miljoner euro beviljas för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt.
För försvarsförvaltningen föreslås 7 miljoner euro för anskaffning av materiel som är viktiga med
tanke på utbildning och beredskap. För försvarsmaterielutgifterna föreslås dessutom ett tillägg på
20,1 miljoner euro i form av ombudgetering av anslag som löper ut. Till det maximala beloppet
för beställningsfullmakten föreslås ett tillägg på ca 200 miljoner euro, vilket möjliggör utarbetandet av avtal om anskaffningar för projektet Flottilj 2020 under år 2018.
Ett tillägg på 85 miljoner euro föreslås i förslagsanslaget för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet till följd av valutakursförändringar. Inkomsterna från amorteringar ökar i
motsvarande grad.
I förslagsanslaget för lån av Innovationsfinansieringsverket Business Finland föreslås ett tillägg
på 15 miljoner euro, vilket föranleds av precisering av de beräknade betalningarna enligt finansieringsbesluten.
I förslagsanslaget för produktionsstödet för förnybar energi föreslås ett avdrag på 51,9 miljoner
euro, vilket föranleds av att marknadspriset på el och priset på en utsläppsrätt har förändrats och
av att produktionskalkylerna preciserats.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2018 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

Godkänd
budget
(budget+
tilläggsbudget)

Regeringens
proposition

Sammanlagt

124 743 000
19 075 000
215 029 000
1 118 888 000
936 516 000
1 485 985 000
2 889 998 000
17 288 673 000

202 000
408 000
-9 650 000
19 511 000
29 183 000
23 259 000

124 743 000
19 075 000
215 231 000
1 119 296 000
926 866 000
1 505 496 000
2 919 181 000
17 311 932 000

6 646 386 000

41 463 000 6 687 849 000

2 619 989 000

41 770 000 2 661 759 000

3 445 982 000

64 400 000 3 510 382 000

2 969 031 000

42 288 000 3 011 319 000

15 015 852 000
186 140 000
1 231 910 000
56 194 197 000

-190 688 000 14 825 164 000
-4 060 000
182 080 000
-60 000 000 1 171 910 000
-1 914 000 56 192 283 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2018 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro
Godkänd
budget
(budget+
tilläggsbudget)

Regeringens
proposition

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)

44 184 591 000
5 635 671 000

232 777 000 44 417 368 000
164 909 000 5 800 580 000

2 790 190 000

- 2 790 190 000

1 849 218 000

85 000 000 1 934 218 000

54 459 670 000

482 686 000 54 942 356 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

1 734 527 000
56 194 197 000

-484 600 000 1 249 927 000
-1 914 000 56 192 283 000

Avdelning
11.
12.
13.

Sammanlagt

II tilläggsbudgeten för 2018
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.
02.
03.
04.

Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg ..............................
Samfundsskatt ..................................................................................
Källskatt på ränteinkomster, avdrag ................................................
Skatt på arv och gåva .......................................................................

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt, tillägg ....................................................................
02. Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag .......................................
03. Apoteksskatt, tillägg ........................................................................
08. Punktskatter
01. Punktskatt på tobak, tillägg .............................................................
10. Övriga skatter
05. Överlåtelseskatt, tillägg ...................................................................
06. Lotteriskatt .......................................................................................

€
232 777 000
75 000 000
98 000 000
—
-23 000 000
—
68 300 000
104 000 000
-41 000 000
5 300 000
48 000 000
48 000 000
40 000 000
40 000 000
—

Avdelning 12

14

19. Övriga inkomster av skattenatur

1 477 000

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg .........................

1 477 000

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
23. Statsrådets kansli
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster ...............................................
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg .....
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde,
tillägg ...............................................................................................
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg .....................
20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för
främjande av hästuppfödning och hästsport, tillägg ........................
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg .................................................................................
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg .............................
39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, avdrag .............

164 909 000
100 000
100 000
15 537 000
15 537 000
400 000
400 000
110 090 000
110 000 000
90 000
72 000 000
72 000 000
19 282 000
19 282 000
-52 500 000
-22 500 000
-30 000 000
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Avdelning 15
15. LÅN

-399 600 000

01. Lån som återbetalas till staten

85 000 000

04. Amorteringar på övriga lån, tillägg .................................................
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
-1 914 000

85 000 000
-484 600 000
-484 600 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23

€

23. STATSRÅDETS KANSLI

202 000

01. Förvaltning

202 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)
10. Ägarstyrningen

202 000
—
—

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................
90. Övriga utgifter

—
—

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) ..............................................

—

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................
30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg ..
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag ..........................................................................

408 000
2 023 000
1 073 000
950 000
4 500 000
4 500 000
-6 115 000
-6 115 000
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Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Ministeriet och förvaltningen

-9 650 000
1 992 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...............................................................
10. Domstolar och rättshjälp

-8 000
2 000 000
3 508 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........
50. Valutgifter

8 000
3 500 000
-15 150 000

20. Valutgifter (förslagsanslag), avdrag ................................................

-15 150 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

19 511 000

01. Förvaltning

15 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...............................................................
10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
21. Gemensamma omkostnader för myndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 3 år) ........................................
20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg .......................................
40. Invandring
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag .........................
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag),
avdrag ..............................................................................................

15 000 000
2 692 000
2 692 000
—
970 000
970 000
3 849 000
1 860 000
289 000
1 700 000
-3 000 000
6 000 000
-3 000 000
-6 000 000
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Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

29 183 000

10. Militärt försvar

29 163 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg .
30. Militär krishantering

1 420 000
27 743 000
20 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg ......................................

20 000

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

23 259 000

10. Beskattningen och Tullen

19 595 000

01.
63.
95.
97.

Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg ....................................
Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) ....
Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) ..................................

20. Tjänster för statssamfundet

6 595 000
13 000 000
—
—
160 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........
88. Senatfastigheter ...............................................................................

160 000
—

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

213 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................

213 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
12. Kompetensutveckling (förslagsanslag), tillägg ...............................
70. Utvecklande av statsförvaltningen
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag .....
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................

1 500 000
1 500 000
-165 000
-6 165 000
—
6 000 000
1 756 000
1 756 000

Huvudtitel 29
92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) .............
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg ...............

19
—
—
200 000
200 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .............................................................................
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter
för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg .............................
20. Yrkesutbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg .....................................................................................
40. Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .......................
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år), tillägg .........................................
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), avdrag ....................................................................................
80. Konst och kultur
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) .................
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag) ......................................................................................
90. Idrottsverksamhet
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran
inom motion och idrott (förslagsanslag) ..........................................

41 463 000
2 463 000
-37 000
2 500 000
2 000 000
2 000 000
10 000 000
10 000 000
25 500 000
—
27 000 000
-1 500 000
1 500 000
—
1 500 000
—
—
—
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Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

41 770 000

10. Utveckling av landsbygden

24 590 000

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag),
avdrag ..............................................................................................
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................
54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning
och hästsport (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg ..........
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

-10 000 000
7 500 000
90 000
27 000 000
17 180 000

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ...
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) ...............................

2 180 000
15 000 000
—

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

64 400 000

10. Trafiknätet

54 050 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................
37. Statsunderstöd för främjande av gång och cykling och kommunernas
kollektivtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år) ...............................
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) ......................................................................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
50. Väder-, havs- och klimattjänster
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

46 150 000
3 500 000
—
4 400 000
10 000 000
10 000 000
350 000
350 000
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Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt
entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................
20. Närings- och innovationspolitik
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år),
avdrag ..............................................................................................
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag ...............................................................
60. Energipolitik
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag .......

42 288 000
2 836 000
1 510 000
676 000
650 000
112 500 000
2 500 000
10 000 000
85 000 000
15 000 000
-35 810 000
-810 000
-35 000 000
-2 686 000
14 000
-2 700 000
36 500 000
2 500 000

35 000 000
-1 000 000
-58 552 000
-6 652 000

Huvudtitel 33
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44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........
70. Integration

-51 900 000
-12 500 000

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag), avdrag ....................................................................................

2 500 000
-15 000 000

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg ...........................................
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag ....................
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
20. Utkomstskydd för arbetslösa
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) .................................
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), avdrag ...............
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag ...........
40. Pensioner
52. Statens andel av utgifter som föranleds av lagen om pension för
företagare (förslagsanslag), tillägg ..................................................
50. Stöd till veteraner
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................

-190 688 000
-60 000
-60 000
90 000
90 000
—
-67 800 000
11 200 000
-80 000 000
1 000 000
-156 200 000
—
-96 000 000
-11 900 000
-48 300 000
14 000 000
14 000 000
19 282 000
19 282 000
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Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Miljöförvaltningens omkostnader

-4 060 000
1 760 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
10. Miljö- och naturvård

500 000
1 260 000
6 510 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg .........
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
63. Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
20. Samhällen, byggande och boende

500 000
2 450 000
560 000
3 000 000
-12 330 000

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................................................................
60. Överföring till statens bostadsfond ..................................................

-12 330 000
—

Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

-60 000 000

01. Ränta på statsskulden

-60 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag ...............................

Anslagens totalbelopp:
-1 914 000

-60 000 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

F ö r k l a r i n g : Skatter ska enligt 5 a § i förordningen om statsbudgeten fördelas enligt kontantprincipen. På grund av att den programvara som Skatteförvaltningen använder vid beskattningen
använder prestationsprincipen bokförs en del av de skattehändelser som behandlas med den i budgetbokföringen på annat sätt än enligt kontantprincipen. Av denna orsak har i budgetens detaljmotivering genom beslut av riksdagen införts en fördelningsgrund som avviker från förordningen.
Rättelser av den ordinarie förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen och samfundsbeskattningen bokförs enligt kontantprincipen, men övriga rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse
av beskattningen. I fråga om dessa moment föranleds preciseringarna av intagsperioden och redovisningstidpunkten enligt 3 § i lagen om skatteredovisning.
I fråga om källskatten på ränteinkomst, skatten på arv och gåva, mervärdesskatten, skatten på vissa försäkringspremier, lotteriskatten och apoteksskatten budgeteras inkomstposten enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om
rättelse av beskattningen.

11.01
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01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 98 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar
i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att prognosen uppdaterats på basis av förhandsuppgifterna om slutförandet av beskattningen för 2017.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

98 000 000
9 511 000 000
9 053 746 530
9 382 215 786

02. Samfundsskatt
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar
i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
4 194 000 000
4 237 946 869
3 267 837 072

03. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet dras det av 23 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av
beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att de belopp som influtit under början av året varit mindre än beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-23 000 000
73 000 000
65 542 587
89 095 547
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11.04

04. Skatt på arv och gåva
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av
beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
720 000 000
909 081 702
522 259 779

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 104 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av
beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att det ekonomiska läget och inflödet av mervärdesskatt
varit något positivare än beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

104 000 000
109 000 000
17 911 000 000
17 547 147 195
17 106 964 879

02. Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet dras det av 41 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av
beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att den influtna skatten på försäkringspremier under början av året varit mindre än förväntat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-41 000 000
813 000 000
767 635 691
785 056 956

11.08
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03. Apoteksskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 300 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av
beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av prognosen över influten apoteksskatt, som baserar sig på
apotekens omsättning, har preciserats.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

5 300 000
171 700 000
180 920 773
172 529 561

08. Punktskatter
01. Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 48 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

48 000 000
1 042 000 000
953 811 217
974 899 332

10. Övriga skatter
05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

40 000 000
786 000 000
775 097 440
857 627 681
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11.19

06. Lotteriskatt
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av
beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
235 000 000
227 056 868
228 985 933

19. Övriga inkomster av skattenatur
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 477 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att de beräknade inkomsterna har preciserats.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 477 000
20 369 000
42 041 944
28 974 409
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

23. Statsrådets kansli
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster
Under momentet beräknas inflyta 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I inkomsterna under momentet beaktas de statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets inkomster för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras eller som inte kan gottskrivas under utgiftsmomentet. Dessutom intäktsförs under momentet ersättningar för Finlands EU-ordförandeskap, för
vilket motsvarande utgifter har budgeterats under moment 23.01.24.
Statsrådets kanslis utdelningsinkomster, återbetalningar av kapital och inkomster av aktieförsäljning budgeteras under moment 13.03.01.
2018 II tilläggsb.

100 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 15 537 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 11 300 000 euro av en återbetalning av utvecklingssamarbetsanslag för ett utvecklingsfondprojekt i Sydsudan från den tyska utvecklingsbanken KfW
och 937 000 euro av en återbetalning från Asiatiska utvecklingsbanken av utvecklingssamarbetsanslag som blivit oanvända på grund av den bilaterala utbildningsinnovationsfondens och
den bilaterala partnerskapsfondens inställda projekt och inställda projekt i Tadzjikistan och Kazakstan. Av tillägget föranleds 3 300 000 euro av försäljningen av tjänstebostaden (Kraiinem) för
EU-ambassadören i Bryssel våren 2018.
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12.27

2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

15 537 000
671 000
37 545 000
41 166 609
37 093 078

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ränteintäkter som hänför sig till betalningssystemet Foreign Military Sales (FMS).
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

400 000
2 000 000
4 500 000
13 591 465
6 800 379

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : De inkomster som flyter in beräknas öka till följd av att den ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 som beretts inte kommer att genomföras och
till följd av att inkomstposten preciseras i enlighet med de utgiftsprognoser som ges kommissionen.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

110 000 000
230 000 000
314 308 026
397 123 239

12.32
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20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 90 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att inkomstposten har preciserats.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

90 000
40 500 000
39 371 251
936 465

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 72 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter
ökar på grund av högre priser för utsläppsrätter.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

72 000 000
90 000 000
117 100 000
154 217 200
120 589 200

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90. Avkastning av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 19 282 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade
medel. Medlen anvisas för rehabilitering av frontveteraner samt service som stöder boende hemma.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

19 282 000
476 313 000
466 304 041
426 788 000
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12.39

39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 22 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att propositionen om ändring av strafflagen och lagen om
parkeringsövervakning (RP 1/2016 rd) tills vidare inte har godkänts i riksdagen.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-22 500 000
172 200 000
172 941 781
112 200 430

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
Därtill ändras motiveringen till momentet så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av
beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av inverkan av Skatteförvaltningens besvär över internprissättning och de beslut som fattats med anledning av dessa i en rättsinstans.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-30 000 000
75 000 000
74 264 476
104 649 354
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Avdelning 15
LÅN

01. Lån som återbetalas till staten
04. Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 85 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en oförutsedd valutakursutveckling.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

85 000 000
1 436 000 000
392 218 000
497 222 494
428 636 268

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 484 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på
484 600 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 300 927 000 euro år
2018. Inklusive skuldhanteringsposterna uppgår nettoinkomsterna till 1 250 297 000 euro år
2018.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

1 301
-40
-10
1 251
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2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

15.03
-484 600 000
-1 345 405 000
3 079 932 000
3 083 951 345
2 473 716 053
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ANSLAG

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 202 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 37 000 euro en överföring från moment 29.01.01 för organiseringen av undervisnings- och kulturministeriets arkiv och 165 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för automations- och robotiklösningar på webbsidorna Sitoumus2050.fi och Kokeilunpaikka.fi.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

202 000
4 157 000
123 297 000
124 128 000
125 013 000

23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2016 återtas
920 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2018 II tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut

23.10
—
100 000
2 000 000

10. Ägarstyrningen
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sitt innehav i Meritaito Ab
och Baltic Connector Oy.
F ö r k l a r i n g : Genom att man avstår från innehavet i Meritaito Ab stärks förutsättningarna för
bolagets affärsverksamhet. Aktierna i Baltic Connector Oy överlåts till Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy som är dotterbolag till Gasum Oy som i sin tur direkt och indirekt helt ägs av staten. I
och med dessa lösningar avstår staten från sitt direkta innehav i bolagen. Ändringen av innehavsgränserna i Meritaito Ab och Baltic Connector Oy förutsätter riksdagens samtycke enligt 3 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
5 700 000
13 900 000
5 700 000

90. Övriga utgifter
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget under momentet även får användas till
utgifter som föranleds av firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet och av fortsatt arbete i anslutning till jubileumsåret samt till en undersökning av resultaten och effekterna av jubileumsåret.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av behovet att fortsätta genomförandet av hundraårsfirandet av Finlands självständighet och utvärdera effekterna av jubileumsåret.
Finlands 100-årsfestligheter och det fortsatta arbetet kan genomföras inom ramen för det anslag
som beviljats för 2018.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
800 000
10 100 000
5 500 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 073 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 302 000 euro för utgifterna
för kommunikations- och protokolltjänsterna under presidenterna Trumps och Putins möte
(#HELSINKI2018) och 60 000 euro i överföring från moment 33.01.01 för löneutgifter och andra
utgifter för en tjänst som specialsakkunnig inom social- och hälsovården vid Finlands ständiga
representation vid EU under tiden 15.8.—31.12.2018 samt som avdrag 289 000 euro i överföring
till moment 26.30.02 för skötseln av kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid
Nödcentralsverket fr.o.m. 1.8.2018.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 073 000
2 001 000
219 488 000
220 760 000
224 930 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 950 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 250 000 euro av renoveringen av bostaden för ministerrådet vid Finlands ambassad i London, 300 000 euro av nya kanslilokaler för Finlands ambassad
i Beirut, 200 000 euro av ombyggnaden av Finlands ambassadfastighet i Moskva och 200 000
euro av tillfälliga kanslilokaler för ambassaden i Peking.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

950 000
5 100 000
7 470 000
7 860 000
9 900 000

24.30
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30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att möjligheten att använda anslaget även till ersättning av
förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 7 500 000 euro
per år slopas.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multilateralt utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1)
Europeiska utvecklingsfonden
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
Humanitärt bistånd
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom
utvecklingssamarbetet
7.
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet
8.
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information
om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete
9.
Räntestödsinstrument
Sammanlagt
1)

170 758 000
146 001 000
56 517 000
33 025 000
72 500 000
4 160 000
1 850 000
65 000 000
13 631 000
563 442 000

I anslaget ingår 5 580 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen samt
1 117 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete
(DFID).

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av klimatfonden för de minst utvecklade
länderna (LDCF) under punkt 1 i dispositionsplanen. Av tillägget föranleds 2 500 000 euro av
förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika (EUTF) under punkt 2 i dispositionsplanen.
Slopandet av ersättningen av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett
belopp av högst 7 500 000 euro per år i momentets beslutsdel beror på att eventuella förluster som
uppkommer av förbindelser som omfattas av specialriskfinansieringen i praktiken ersätts tidigast
2020.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

4 500 000
8 696 000
550 246 000
528 195 000
504 343 000

24.90
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90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
F ö r k l a r i n g : Kapitlets finskspråkiga rubrik har ändrats.
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 115 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att de kalkylerade utbetalningarna av Finlands finansiella
bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor har preciserats jämfört med när budgeten uppgjordes.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-6 115 000
90 046 000
86 992 000
86 961 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 8 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 25.10.03 och föranleds av överföringen
av en tjänst till Tavastehus förvaltningsdomstol.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-8 000
250 000
19 988 000
20 357 000
21 428 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att anslaget visat sig vara för litet för att
motsvara den nuvarande nivån på omkostnaderna inom justitieministeriets förvaltningsområde.
Anslaget för 2018 under momentet är 1 124 611 euro lägre än bokslutet för 2017, och dessutom
har bl.a. mervärdesskatteutgifterna för Rättsregistercentralens systemprojekt stigit.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 euro.

2 000 000
43 902 000
45 026 611
48 730 129

25.50
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F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring från moment 25.01.01 och föranleds av överföringen
av en tjänst från justitieministeriet till Tavastehus förvaltningsdomstol.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

8 000
1 940 000
250 075 000
256 497 000
261 138 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget även får användas högst 1 800 000 euro till
arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga
utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 500 000 euro av de ökade ersättningarna enligt lagen om
skuldsanering för privatpersoner, 2 600 000 euro av de ökade ersättningarna för oskyldigt åtalades rättegångskostnader och 400 000 euro av de ökade arvodena till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt av de ökade övriga utgifterna för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

3 500 000
76 200 000
79 098 060
75 320 580

50. Valutgifter
20. Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att landskapsvalet flyttas till 2019.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-15 150 000
-10 695 000
45 110 000
9 696 360
2 777 583
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den preciserade utgiftsposten.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

15 000 000
100 409 000
117 824 753
112 292 422

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 692 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de extra kostnader som statschefsmötet i juli orsakade
polisen.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 692 000
9 225 000
726 152 000
696 678 000
730 286 000

26.20
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21. Gemensamma omkostnader för myndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
—
1 000 000
5 792 000
12 922 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 970 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 670 000 euro av de extra kostnader som sommarens statschefsmöte orsakade och 300 000 euro av de extra släckningsflyg och de skogsbränder i Östra Finland som den torra sommaren orsakade.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

970 000
1 860 000
235 292 000
231 029 000
234 527 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 860 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för Räddningsinstitutet.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 860 000
-55 000
15 997 000
12 914 000
12 072 000
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26.40

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 289 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Nödcentralsverket har ingått ett avtal om att utrikesministeriets biträdande
kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster ska skötas av Nödcentralsverket
16.4.2018—31.7.2020. För skötseln av uppgiften överförs anslaget för 2018 från moment
24.01.01 till Nödcentralsverket.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

289 000
378 000
49 188 000
49 795 000
52 430 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 200 000 euro av de högre kostnaderna än planerat för
bekämpningen av skogsbränder och 500 000 euro av kostnaderna för deltagandet i släckningen
av skogsbränderna i Sverige.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 700 000
2 406 000
2 316 836
2 110 147

40. Invandring
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att det gått långsammare än väntat innan de asylsökande
lämnar mottagningssystemet, i synnerhet på grund av det stora antalet förnyade ansökningar.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

6 000 000
—
137 594 000
210 296 423
529 814 155

26.40
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22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den preciserade utgiftsposten.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

-3 000 000
—
6 800 000
8 800 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den preciserade utgiftsposten.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-6 000 000
46 584 000
58 669 475
77 618 884
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 420 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds av 1 020 000 euro av Försvarsmaktens kostnader för
handräckning i anslutning till mötet mellan Förenta staternas och Rysslands presidenter och
400 000 euro av flygtimmarna med NH90-helikoptrar i anslutning till släckningen av skogsbränder.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 420 000
-3 527 000
1 941 231 000
1 903 589 000
1 899 710 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 743 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 20 143 000 euro.
Fullmakt
Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2018 (PVKEH 2018) ökas med 200 553 000 euro till 1 839 403 000 euro utan att betalningstiden
för beställningsfullmakten ändras.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 600 000 euro av ersättande av truppminornas avskräckande effekt, 7 000 000 euro av materielanskaffningar som är viktiga med tanke på utbildning och
beredskap och 20 143 000 euro av ombudgetering av återtagna anslag.
Det anslag som motsvarar ombudgeteringen återtas eftersom betalningarna enligt avtalen Foreign
Military Sales (FMS) inte har genomförts enligt planerad tidtabell.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

27.10
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Av det tillägg på sammanlagt 200 553 000 euro till det maximala beloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2018 möjliggör 158 410 000 euro genomförandet av projektet Flottilj 2020 och
utarbetandet av avtal om andra anskaffningar med nära anknytning till det under 2018. I budgetpropositionen för 2019 har det maximala beloppet för beställningsfullmakten på motsvarande sätt
minskats med 149 000 000 euro. Tillägget på 22 000 000 euro till anslaget för beställningsfullmakten 2020 föranleds av att man bereder sig på prisrisken i de underleveranser som anges särskilt i projektets byggnadskontrakt.
Efter de ändringar som gjorts beräknas att 377 890 000 euro av anslaget under momentet kommer
att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 10 919 000 euro
att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 137 033 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.
Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2018

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av
beredskapsförband (VYV 1)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2012)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2014)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2015)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2016)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2017)
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2018)

2019

2020

2021

Sammanlagt
fr.o.m.
2022—
2018

19 100

19 100

3 371

25 000

28 371

58 450

25 186

17 761

13 764

47 900

19 000

12 355

75 635

122 123

105 913

27 299

99 130

430 100

222 217

205 073

140 268

27 299

99 130

693 987

155 673

377 960

323 510

272 860

22 000

105 636
31 525
79 255

709 400 1 839 403
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Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2018

2019

2020

2021

Sammanlagt
fr.o.m.
2022—
2018

Ny beställningsfullmakt sammanlagt

155 673

377 960

323 510

272 860

709 400 1 839 403

Fullmakter sammanlagt

377 890

583 033

463 778

300 159

808 530 2 533 390

2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

27 743 000
19 999 000
478 100 000
499 355 000
559 617 000

30. Militär krishantering
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på de kursdifferenser som på grund av valutakursernas utveckling uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för
de finska krishanteringsstyrkorna.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

20 000
10 000
-5 741
35 653

28
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 595 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag är en engångsutgift varav 3 500 000 euro föranleds av
investeringsutgifterna för sådana flerdimensionella analysverktyg som behövs för tryggandet av
skatteintäkterna inom plattformsekonomin, 1 070 000 euro av absolut nödvändiga investeringar
i tjänsten Palkka.fi, 925 000 euro av investeringsutgifter inom punkt- och bilbeskattningen och
1 100 000 euro av kostnaderna för Skatteförvaltningens andel av den elektroniska ärendehanteringen inom företags- och organisationsdatasystemet (FODS).
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

6 595 000
2 892 000
368 601 000
405 820 000
444 657 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de återbetalningar enligt besluten om skattelättnader som
2018 görs till ett större belopp än beräknat.
Principen för hänförande av anslaget har ändrats så att utgiften kan hänföras på basis av ett beslut
om en detaljerad fastställelse av det belopp som ska betalas (hänförande enligt betalningsbeslut),
vilket bättre beskriver utfallet av budgeten.
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2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

13 000 000
15 900 000
10 660 949
13 369 231

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i stället för enligt kontantprincipen budgeteras
enligt 5 a § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten.
F ö r k l a r i n g : Principen för hänförande av anslaget har ändrats eftersom utgiften hänförs enligt grunderna i 5 a § i förordningen om statsbudgeten.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
22 700 000
8 950 900
12 470 195

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Principen för hänförande av anslaget har ändrats så att utgiften kan hänföras på
basis av ett beslut om en detaljerad fastställelse av det belopp som ska betalas (hänförande enligt
betalningsbeslut), vilket bättre beskriver utfallet av budgeten.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
6 000 000
4 705 447
4 223 113

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 160 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utgifterna för konkurrensutsättningen av statens betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster. Avtalsperioden för de betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster som staten använder löper ut 30.11.2020. På grund av säkerställandet av
betalningsrörelsens funktionssäkerhet och de förändringar i verksamhetsmiljön som ska beaktas
innefattar konkurrensutsättningen 2018—2020 användning av sakkunnigtjänster i exceptionellt
stor omfattning.

28.20
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

51

160 000
528 000
23 721 000
22 837 000
28 616 000

88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta
— fastighet 91-1-18-3 och byggnaderna på den i stadsdelen Kronohagen i Helsingfors stad till
ICON Corporation Oy, eller till det eller de bolag som ska bildas, för en köpesumma på minst
13,6 miljoner euro, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer
— de tomter på sammanlagt ca 2 035 m2 som bildas av fastighet 91-436-3-9 och det outbrutna
området 91-17-9903-1-M501 i kvarter 17107 i Helsingfors stad till bolaget Bonava Suomi Oy,
eller till det eller de bolag som bildas, till ett pris av minst 1 536 €/m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 590 €/m2 våningsyta för
byggrätten för affärsbyggnader, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer
— de tomter på sammanlagt ca 2 035 m2 som bildas av fastighet 91-436-3-9 och det outbrutna
området 91-17-9903-1-M501 i kvarter 17107 i Helsingfors stad till bolaget Avain Yhtiöt Oy, eller
till det eller de bolag som bildas, till ett pris av minst 1 536 €/m2 våningsyta för fritt finansierad
produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 590 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader samt till ett av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
(ARA) fastställt pris av minst 650 €/m2 våningsyta för bostadsproduktion enligt en mellanmodell,
och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Senatfastigheter ges rätt att dela den
tillsammans med Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy samägda tomten 49-10-19-2 enligt ägarandelarna så att Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy får full äganderätt till ett
område på ca 3,4 hektar av tomten, vilket motsvarar den nuvarande kvotdelen på 35/57 av tomten.
F ö r k l a r i n g : Den fastighetsförmögenhet som den första försäljningsfullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad i stadsdelen Kronohagen. Under försäljningsprocessen, som baserade sig
på öppet anbudsförfarande, var det högsta och valda budet på fastighetsförmögenheten 13,6 miljoner euro, vilket motsvarar egendomens verkliga värde. Köparen är ICON Corporation Oy eller
det eller de bolag som ska bildas.
Den fastighetsförmögenhet som den andra och tredje försäljningsfullmakten gäller är belägen i
Helsingfors stad i stadsdelen Mellersta Böle. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på
öppet anbudsförfarande, var det högsta och valda anbudet för fastighetsförmögenheten, som är
avsedd för fritt finansierad produktion av ägarbostäder och hyresbostäder samt för produktion av
bostäder enligt en s.k. mellanmodell, 1 536 €/m2 våningsyta när det gäller fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och 590 €/m2 våningsyta när det gäller byggrätt för affärsbyggnader. Priserna per m2 våningsyta motsvarar egendomens verkliga värde. Kvadratmeterpriset vid bostadsproduktion enligt mellanmodellen fattas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Även om objekten enligt försäljningsfullmakterna säljs till olika
köpare är de fastighetstekniskt på så sätt kopplade till varandra att försäljningen av dem genom-
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förs samtidigt och därmed ska riksdagen besluta om försäljningen i och med att det sammanlagda
försäljningspriset överstiger befogenhetsgränsen på 10 miljoner euro enligt lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).
Den fastighetsförmögenheten som fullmakten avser finns i Esbo stad i Otnäs på adressen Datavägen 3/Teknikvägen 21. En andel har sålts till Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy
23.6.2016. Med stöd av ett separat avtal om delad besittning har den sålda andelen berättigat till
förvaltning av ett område på cirka 3,4 hektar och en byggrätt på sammanlagt 35 000 m2 våningsyta. Upplösningen av samägandeförhållandet klargör fastighetsinnehaven och överensstämmer
med målen för den detaljplan som trätt i kraft efter affären. Efter upplösningen av samägandeförhållandet kvarstår hos staten ett område på ca 2,1 hektar av tomten och sammanlagt 22 000 m2
våningsyta, vilket motsvarar den tidigare kvotdelen på 22/57 av tomten.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
—
—
—
—

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 213 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 188 000 euro av förnyandet av IKT-strukturen och
25 000 euro av utvecklandet av förvaltningsprocesserna.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

213 000
31 000
3 412 000
3 382 000
3 714 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
12. Kompetensutveckling (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
Anslaget under momentet ombildas till ett förslagsanslag.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den oförutsedda ökningen i det ersättningsbelopp som arbetslöshetsförsäkringsfonden tidigare meddelat att ska betalas. Beslut som ansluter sig till tidigare år har höjt prognosen för de ersättningar som ska betalas med ca 3,5 miljoner euro. Av anslaget
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betalas som ersättning till arbetslöshetsförsäkringsfonden det belopp som fonden har betalat till
arbetsgivarna i utbildningsersättning.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 500 000
15 000 000
15 000 000
15 500 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att det till landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy,
som helt ägs av staten, vederlagsfritt eller i form av eget kapital får överlåtas statsägda aktier till
ett värde av högst 30 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med planen för de offentliga finanserna för 2019—2022 slog regeringen 13.4.2018 fast finansieringen för landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy för 2019. Som
en del av planen för de offentliga finanserna 2019—2022 beslöt regeringen att man för att producera de digitaliserings- och IKT-tjänster som landskapen behöver är beredd att kapitalisera landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy genom att överföra ca 30 miljoner euro av statens
aktieinnehav till bolaget. Genom kapitalinvesteringen kan bolaget 2019 fortsätta med sina planerings-, upphandlings- och utvecklingsuppgifter i anslutning till landskapens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och gemensamma integrationstjänster för landskapens temporära förvaltning och den landskapsförvaltning som inleder sin verksamhet senare.
Till Vimana Oy överlåts aktier i fråga om vilka riksdagen tidigare har gett samtycke till att man
avstår från innehavet.
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 6 165 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 6 000 000 euro en överföring till moment 28.70.22 för projekt
som utnyttjar artificiell intelligens, robotik och digitalisering och 165 000 euro en överföring till
moment 23.01.01 för automations- och robotiklösningar på webbsidorna Sitoumus2050.fi och
Kokeilunpaikka.fi.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-6 165 000
-8 377 000
23 268 000
49 730 000
17 799 000

21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd
personal motsvarande högst 103 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Antalet årsverken under momentet höjs för behovet under 2019—2020.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
15 663 000
15 828 000
15 855 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för sådana projekt vid ämbetsverk och inrättningar som utnyttjar artificiell intelligens, robotik och digitalisering.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

6 000 000
-1 926 000
4 176 000
—
175 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 756 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 175 000 euro som föranleds av förändringen i de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2018 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991), och som avdrag beaktats 419 000 euro som föranleds av den
slutliga utjämning för 2017 som fastställts av Ålandsdelegationen.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 756 000
7 764 000
237 302 000
233 616 482
219 560 594

92. EU och internationella organisationer
Fullmakt
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att man får förbinda sig till ersättning av kapital i Europeiska investeringsbanken så att Finlands andel av bankens tecknade kapital höjs med
595 084 998 euro från nuvarande 3 098 617 500 euro till sammanlagt 3 693 702 498 euro.
F ö r k l a r i n g : Europeiska investeringsbankens styrelse beslutade vid sitt möte 17.7.2018 att
för bankens råd föreslå ersättning av bankens tecknade kapital med 39 195 022 000 euro. Summan motsvarar Förenade kungarikets (UK) andel av bankens tecknade kapital, som banken för-
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lorar då UK träder ut ur EU. Samtidigt upphör UK även att vara medlem i Europeiska investeringsbanken. Ersättning av kapitalet är nödvändigt för att säkerställa bankens finansiella styrka,
bibehålla bankens skuldsättning inom de stadgeenliga ramarna, bevara bankens kreditbetyg och
samtidigt upprätthålla bankens affärsmodell. Ersättningen av kapitalet genomförs genom att de
återstående delägarna tecknar det ovannämnda kapitalet i förhållande till sina nuvarande kapitalandelar, och 3 495 903 950 euro ur bankens reservfonder överförs till bankens inbetalda kapital.
På detta sätt bibehålls det inbetalda kapitalets relativa andel av det tecknade kapitalet oförändrad.
Ersättningen av kapitalet innehåller inte infordringsbart kapital av medlemsstaterna. Således orsakar ersättningen av kapitalet inga omedelbara betalningsskyldigheter för Finland. Finlands andel av Europeiska investeringsbankens kapital ökar från nuvarande 1,27 procent till 1,52 procent.
Ersättningen av kapitalet är avsedd att träda i kraft vid UK:s utträde ur EU 29.3.2019.
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till täckande av räntekostnader och andra kostnader som ersätts till EU och som hänför sig till Finlands oredovisade
mervärdesskattebaserade bidrag och bidrag baserat på bruttonationalinkomsten.
F ö r k l a r i n g : I samband med halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram gav kommissionen sin syn på den tidsmässiga fördelningen av åtagandena i slutet av ramperioden. På grund
av programmens långsamma start förläggs betalningarna i större utsträckning till slutet av finansieringsperioden (vilket ger ett utbetalningstryck på 2018—2020) och även till de första åren av
följande finansieringsperiod (2021—2027). På motsvarande sätt har betalningarna varit avsevärt
lägre än planerat under finansieringsperiodens första år 2014—2018.
Motiveringen till momentet kompletteras i och med att kommissionen regelbundet gör kontrollbesök i medlemsstaterna gällande olika kategorier egna medel. Kontrollerna gäller bl.a. uppbörden av tullar och skatter (mervärdesskatt), bokföringen i anslutning till dem, lagstiftningen och
statistikföringen. I samband med kontrollbesöken kan det komma fram möjliga behov av korrigeringar. Dessa behov av korrigeringar kan också sträcka sig till tidigare år och leder då till justeringar av medlemsstatens bidrag, men också till ränteutgifter, om EU har fordringar som inte
blivit redovisade. Genom denna tilläggsbudgetproposition försöker man förenkla betalningen
närmast av ränteutgifter som eventuellt hänför sig till mervärdesskattebasen och bruttonationalinkomsten. För tullarnas del finns det redan ett moment för detta ändamål (28.10.63).
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
1 881 000 000
1 903 000 000
1 951 000 000
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99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det större beloppet än beräknat för utgifter som använts
för tryggande av statens fordringar och som betalas av Statskontoret.
Man har varit tvungen att använda avsevärt mera anslag än beräknat för betalning av kostnader
för insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden, konkurser och rättegångar. Dessa kostnader
hänför sig huvudsakligen till företagskrediter som beviljats inom arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde och till rättegångar gällande en sådan sammanslutnings konkursbo som fått
statsborgen.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

200 000
150 000
304 899
119 893
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 37 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för organiseringen av undervisnings- och kulturministeriets arkiv.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-37 000
142 000
17 672 000
19 674 000
19 731 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 och föranleds av utvecklande
av kompetenscenterverksamheten för invandrare för att stärka invandrarnas kompetens och sysselsättningsförutsättningar.
Kompetenscentren för invandrare finansieras också under moment 32.70.03.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 500 000
-300 000
8 090 000
8 090 000
2 190 000
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10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 14 418 000
euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 och föranleds av sådan utbildning i finska eller svenska och läs- och skrivkunnighet som stärker samhälls- och arbetslivsorienteringen hos invandrare, särskilt kvinnor med flyktingbakgrund som står utanför arbetskraften.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 000 000
9 000 000
152 433 000
145 499 667
157 610 744

20. Yrkesutbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 774 044 000 euro
till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till
anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den
ovannämnda lagen.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 180 200 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför
sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 6 500 studerandeår.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 och föranleds av genomförandet av pilotförsök av engångsnatur som gäller yrkeskompetens. I pilotförsöken är målet att skapa
en modell för att möjliggöra branschbyte särskilt genom kortvarig utbildning där delar av examen
eller mindre helheter utnyttjas. Genom tilläggsfinansiering strävar man efter att kunna lösa
matchningsproblemen på arbetsmarknaden och i synnerhet stödja sysselsättningen av arbetslösa
personer i sin mest arbetsföra ålder.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

10 000 000
16 000 000
774 071 000
716 534 669
717 763 091
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40. Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 7 000 euro av anslaget får användas till att
gå med i den europeiska kooperativa föreningen, European Cooperative Society, (READCOOP), som ska bildas och betala medlemsavgiften till den.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen möjliggör betalning av Riksarkivets andel till den
kooperativa förening som ska bildas och betalning av medlemsavgiften till den.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
792 000
17 031 000
17 960 000
18 045 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får högst 3 000 000 euro användas för
handledning till utbildning och arbetsliv vid högskolor med ansvar för invandrarfrågor och för
genomförande av kortvariga utbildningshelheter vid högskolorna.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 38 300 000
euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av studier som leder
till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan
universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland.
Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy statsunderstöd för upphandling av data- och lagringskapacitet för ett utvecklingsprogram för databaserad forskning, så att detta får föranleda staten
utgifter till ett belopp av sammanlagt högst 33 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgörs 13 000 000 euro av en överföring från moment 32.30.51, varav 3 000 000 euro föranleds av handledning till utbildning och arbetsliv vid högskolor med ansvar för invandrarfrågor och genomförande av kortvariga utbildningshelheter vid högskolorna
samt 10 000 000 euro av utvidgande av utbildningen inom branscher med brist på kompetent arbetskraft, såsom byggbranschen, teknologiindustrin och social- och hälsovårdssektorn.
Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av en utökning av mängden kompetent arbetskraft inom
IKT-branscherna och 4 000 000 euro av stöd för artificiell intelligens och ett effektivare utnyttjande av artificiell intelligens.
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2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

27 000 000
-446 000
142 821 000
110 981 000
55 712 700

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att anslagsbehovet för internationella medlemsavgifter är
mindre än beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-1 500 000
19 845 000
19 317 316
17 780 798

80. Konst och kultur
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Museiverket får ingå avtal om att hyra lokaler för
centret för samlingar och konservering i Vanda så att de totala hyreskostnaderna på årsnivå uppgår till högst 2 969 000 euro från och med 2020.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten föranleds av att centret för samlingar och konservering i Vanda utvidgas, vilket gör det möjligt att koncentrera Museiverkets samlingar och arkivmaterial till ett
ställe.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
636 000
19 316 000
23 093 000
21 731 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till beviljande av understöd
för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av understöd till Finlands Flygmuseum för att renovera en
ny lokal för flygmuseets behov.

29.80
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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1 500 000
—
7 880 000
8 293 000
9 821 000

52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala
förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med lite
upplaga till allmänna bibliotek
11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 997 000 euro för Finlands
Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 117 000 euro för Nationalgalleriet.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna.
F ö r k l a r i n g : Ändringen i punkt 6 i momentets beslutsdel föranleds av bibliotekens inköpsförfaranden, enligt vilka biblioteken köper böcker och prenumererar på tidskrifter av bok- och
tidskriftsförmedlare. Inköpsstödet för böcker och prenumerationsstödet för kulturtidskrifter betalas till bokförmedlaren och tidskriftsförmedlaren.
Ändringen i punkt 11 i momentets beslutsdel föranleds av det ändrade förfarandet för finansieringen av kulturinstitutioner.
Utvidgandet av användningen av anslaget under momentet till avlönande av personal föranleds
av ett behov att anvisa anslag för genomförande av och främjande av delaktighet i Unescos internationella konventioner som en del av Europaåret för kulturarv 2018.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
600 000
238 294 000
233 369 046
233 260 678
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90. Idrottsverksamhet
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst tolv årsverken, varav idrottsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst två årsverken för avlönande av personal i tidsbundna uppgifter som
gäller statsunderstöd och informationsstyrning.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av antalet årsverken föranleds av de tidsbegränsade idrottsvetenskapliga forskningsprojekt samt statens ämbetsverks och inrättningars motions- och idrottsprojekt som finansieras under detta moment.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
164 939 000
166 235 525
147 120 326
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utveckling av landsbygden
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds främst av den låga räntenivån.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-10 000 000
25 000 000
10 582 104
10 964 673

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 500 000 euro.
Anslaget får användas
1) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
2) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)
3) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1308/2013
4) till nationellt kompletterande av EU-krisstöd som betalas enligt andra författningar än de som
nämns i punkterna 1—3
5) till stöd som betalas enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001).
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Det förbättrade allmänna ekonomiska läget har ännu inte lett till förbättrad lönsamhet inom primärproduktionen av livsmedel. Den största orsaken till situationen med dålig
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lönsamhet inom jordbruket som fortgått en längre tid är den kraftiga nedgången i producentpriserna inom jordbruket åren 2013 och 2014 och att de fortsatte hålla sig på denna låga nivå. Produktionskostnaderna har inte gått ned, och de senaste månaderna har priserna på särskilt gödsel
och energi stigit. Under den första hälften av innevarande år har producentpriserna inom jordbruket igen börjat sjunka. Dessutom har väderförhållandena varit exceptionellt svåra i år och i fjol.
Anslaget ska trygga att förutsättningarna för jordbruksproduktionen bibehålls. Anslaget får användas till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt de EU-förordningar och lagar som
nämns i momentets beslutsdel samt till stöd som betalas enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. De olika stödverktygen bidrar till att upprätthålla gårdarnas likviditet och att förbättra förutsättningarna för att i framtiden stabilisera marknaden för jordbruksprodukter.
Dimensioneringen av anslaget grundar sig på en typ av inkomststöd som betalas under 2018. Stöden ska lindra de ekonomiska svårigheterna till följd av torkan under vegetationsperioden 2018.
Detta anslag kompletterar anslagen för de jordbrukarstöd som ingår i budgeten.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut

7 500 000
—
—
35 000 000

54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att kalkylen över de inkomster som inflyter under moment 12.30.20 har preciserats.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

90 000
40 092 000
39 772 000
872 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att behovet av anslag har preciserats.
Utbetalningen av företags- och projektstöden samt det tekniska biståndet har framskridit snabbare än väntat. Tillägget ger beredskap för att anslaget ska räcka hela året i enlighet med de senaste
utgiftsprognoserna. I tillägget har även de programkorrigeringar som man vet om beaktats.
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Den beräknade fördelningen av anslagen 2018 (mn euro)
Budget

II tilläggsbudgetpropositionen

Sammanlagt

136,700
10,000
0,100
136,800
62,433
74,367

26,300
5,000
0,700
27,000
12,567
14,433

163,000
15,000
0,800
163,800
75,000
88,800

Program

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

2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

27 000 000
—
136 800 000
126 821 126
40 650 185

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 180 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 280 000 euro av kostnader för IHN-djursjukdomen och
900 000 euro av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen
(765/2009).
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 180 000
5 948 000
5 500 341
5 329 367

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas
1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013
för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och
åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen
3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2
punkten
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4) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år
5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter
EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014)
6) till ränteutgifter för de produktionsavgifter för socker och isoglukos som ska återbetalas enligt
rådets förordning (EU) 2018/264.
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om
betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd.
F ö r k l a r i n g : Tillägget ger beredskap att betala EU:s produktionskopplade stöd till större andel än tidigare i samband med den första betalningsposten till nötkreatursgårdar, vilket annars
skulle betalas som slutbetalning i juni 2019. Genom höjningen underlättas de ekonomiska problemen till följd av torkan.
Dessutom har motiveringen till momentet kompletterats så att kompletteringen i punkt 2 möjliggör användning av anslaget förutom till betalning av utgifter för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till
produkterna även till betalning av utgifter för andra åtgärder som möjliggörs av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.
Punkt 3 som fogats till momentet möjliggör användning av anslaget även till betalning av EUkrisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i punkterna 1 och 2. Den punkten
möjliggör betalning av EU-krisstöd även när EU:s rättsliga grund utgörs av andra författningar
än de som nämns i punkt 1 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013) och
punkt 2 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013).
I tilläggsbudgeten för 2018 fogades punkt 6 till momentet. Punkt 6 möjliggör användning av anslaget till ränteutgifter för de produktionsavgifter för socker och isoglukos som ska återbetalas
enligt rådets förordning (EU) 2018/264.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

15 000 000
—
531 130 000
533 706 680
587 810 345

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2018 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till programperioden 2014—2020 samt förbindelser som gäller
ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 38 000 000 euro som betalas av
anslaget för 2019 och senare år.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av fullmakten beror på ombudgetering av fullmakter som frigjorts i
samband med förlängning av de förbindelser om ekologisk produktion enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (landsbygdsprogrammet) som ingåtts 2016—2017.
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Genom ökningen säkerställs det att fullmakten för 2018 är tillräcklig och att landsbygdsprogrammet kan genomföras fullt ut under de sista åren av programperioden.
Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens
och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

2018

Åtgärder som gäller åren 2014—2020,
varav
förbindelser och avtal som ingås 2018
(fullmakt 2018)1)
— ekologisk produktion
— miljöersättningar
förbindelser och avtal som ingåtts före
2018
— miljöersättningar
— ekologisk produktion
Åtgärder som gäller åren 2000—2006
Åtgärder som gäller åren 1995—1999
Utgifter sammanlagt
1)

2019

2020

2021

289,210 288,210 14,500 14,500
9,500
8,500
1,000
279,710
240,527
39,183
0,100
0,400
289,710

9,500
8,500
1,000

9,500
8,500
1,000

9,500
8,500
1,000

278,710 5,000 5,000
239,527
39,183 5,000 5,000
0,300
288,510 14,500 14,500

Sammanlagt Fullmakt
fr.o.m.
fr.o.m.
2022—
2018
2019

14,500 620,920
9,500
8,500
1,000

38,000

47,500
42,500
5,000

38,000
34,000
4,000

5,000 573,420
- 480,054
5,000 93,366
0,100
0,700
14,500 621,720

38,000

Under momentet finns dessutom till förfogande fullmakt på sammanlagt 40 miljoner euro som överförts från 2016 och
2017.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
290 710 000
300 043 000
300 043 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget anvisas för att förbättra säkerheten i plankorsningar och vinterunderhållet av vägar, minska det eftersatta underhållet samt bygga viltstängsel längs rv 12.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

46 150 000
15 540 000
1 406 800 000
1 271 800 000
1 061 400 000

37. Statsunderstöd för främjande av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och
cykling och andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling
2) till betalning av statsunderstöd för övriga projekt som främjar gång och cykling
3) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för deras infrastrukturprojekt som främjar
verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik
F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriet har berett ett program för att främja gång och cykling, vars åtgärder fokuserar på åren 2018—2023. Som ett led i programmet genomförs ett för
staten och kommunerna gemensamt, femårigt investeringsprogram, med vars projekt förhållandena för gång och cykling förbättras på gatunätet i de städer som åtagit sig att främja gång och
cykling. Programmet ingår i genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin.
Staten kan bevilja understöd till kommuner som genomför åtgärder enligt programmet på sitt eget
gatunät. Kommunen ska delta i projektets kostnader med en minst lika stor satsning. Staten kan
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också bevilja kommunerna understöd för sådana infrastrukturprojekt genom vilka kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar förbättras och kollektivtrafikens andel av den totala färdmedelsfördelningen ökas. Ett sådant projekt kan t.ex. bestå av byggande av en infartsparkering.
2018 II tilläggsb.

3 500 000

50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till att stödja rådgivning och handledning av väglag och till betalning av konsumtionsutgifter för produktion av material och tjänster som stöder detta.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
13 000 000
13 000 000
8 000 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 400 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket bemyndigas att ingå avtal
1) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
10 100 000 euro
2) i anslutning till projektet rv 4 Kirri—Tikkakoski, så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 139 000 000 euro.
Förklaring:
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen
Behovet av tilläggsanslag föranleds av att fullmakten för projektet elektrifiering av banavsnittet
Björneborg—Tallholmen justeras med 4,4 miljoner euro från 5,7 miljoner euro till 10,1 miljoner
euro. Justeringen av avtalsfullmakten föranleds av att projektet utvidgas till att omfatta även banavsnittet Tallholmen—Vetenskär. Utvidgningen omfattar en sträcka på 10,5 km inom statens
bannät.
Rv 4 Kirri—Tikkakoski
Fullmakten för projektet förnyas. Enligt budgeten för 2018 byggs det 14,7 km motorväg i projektet. Förnyandet av avtalsfullmakten gör det möjligt att bygga motorväg på en sträcka av ca 16 km,
förbättra de planskilda anslutningarna i Palokka och Kirri på motorvägavsnittets södra sida och
genomföra vägarrangemang som förbättrar säkerheten på motorvägavsnittets norra sida. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.
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2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

4 400 000
24 500 000
334 950 000
308 100 000
347 729 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt för utveckla och upprätthålla färjetrafiken.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av investeringsprogrammet för fartygstrafiken i Kvarken.
Avsikten är att bevilja Vasa stad understöd år 2018.
Vasa och Umeå städer och Region Västerbotten inleder ett investeringsprogram för att utveckla
trafikförbindelserna mellan städerna och för att säkerställa trafikens kontinuitet. Investeringsprogrammet genomförs med lika stora satsningar i samarbete med de svenska parterna. Målet är bl.a.
att öka trafikens energieffektivitet, att minska utsläppen och att förbättra driftsäkerheten och
punktligheten i vintertrafiken. De som genomför projektet förbinder sig att driva trafiken minst
10 år från och med 2022 och framåt. Från och med 2021 deltar staten inte längre i drivandet av
fartygstrafiken genom årliga köp av fartygstrafiktjänster.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

10 000 000
—
89 974 000
84 524 000
82 774 000

50. Väder-, havs- och klimattjänster
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för beredningsskedet för Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s globala rymdvädercenter. Genom finansieringen förverkligas ledningssystemen för, tillgången på och upprätthållandet av tjänsterna för centret, som man
försöker få till Finland, i överensstämmelse med organisationens krav.
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2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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350 000
264 000
45 545 000
45 184 000
44 122 999
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 510 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 330 000 euro av den anskaffning av arbetskrafts- och
tillväxttjänstutbildning och 180 000 euro av den handläggning av uppehållstillstånd för företagare som överförs från moment 32.30.01.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 510 000
1 172 000
169 255 000
172 030 000
193 011 672

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 676 000 euro.
Dessutom återtas 676 000 euro av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra
tilläggsbudgeten för 2016.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av att tidsplanen för genomförande av projektet Tillstånd och tillsyn har preciserats.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

676 000
5 056 000
4 326 000
2 316 000
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40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 650 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.30.01 för ett projekt som gäller en
plattform för digital sysselsättning inom byggnadsbranschen.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

650 000
18 001 000
14 143 000
13 371 000

20. Närings- och innovationspolitik
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 för åtgärdsprogrammet Talent
Boost — Tillväxt genom internationella talanger.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 500 000
679 000
84 021 000
42 153 000
38 152 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd
för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att anslag ska beviljas för det planerade projektet med ett gas-el-hybridfartyg. Den nya hybridfärjan ska trafikera rutten Vasa—Umeå. Avsikten är att beslut om att
bevilja projektet innovationsstöd ska fattas år 2018.
2018 II tilläggsb.
2017 bokslut
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en oförutsedd valutakursutveckling.

10 000 000
30 860 000
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2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

85 000 000
39 300 000
96 986 000
92 882 703
97 976 810

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

15 000 000
5 800 000
141 000 000
141 827 409
141 613 291

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 810 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 330 000 euro av
den anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning och 180 000 euro av den handläggning av uppehållstillstånd för företagare som överförs till moment 32.01.02. samt 650 000 euro
av en överföring av ett projekt som gäller en plattform för digital sysselsättning inom byggnadsbranschen till moment 32.01.40.
Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 350 000 euro som en engångsutgift
för tilläggskostnader för upprätthållandet av databashanteraren.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-810 000
1 258 000
163 076 000
173 131 000
164 737 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 35 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 2 500 000 euro av en överföring till moment 32.50.40
och 2 500 000 euro av en överföring till moment 32.20.06 för åtgärdsprogrammet Talent Boost
— Tillväxt genom internationella talanger, 10 000 000 euro av en överföring till moment
29.20.30 och 10 000 000 euro av en överföring till moment 29.40.20 för specifika åtgärder för
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utvecklande av kompetensen samt 2 000 000 euro av en överföring till moment 29.10.31,
2 500 000 euro av en överföring till moment 29.01.53, 2 500 000 euro av en överföring till moment 32.70.03 och 3 000 000 euro av en överföring till moment 29.40.20 för invandrarnas kompetens.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-35 000 000
29 000 000
327 050 000
433 753 000
598 495 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ibruktagandet av ett nytt lönesystem.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

14 000
92 000
11 188 000
10 619 000
9 969 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att ikraftträdandet av det enhetliga patentskyddet skjuts
upp till 2019.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-2 700 000
9 247 000
2 445 896
-2 919 589

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 för åtgärdsprogrammet Talent
Boost — Tillväxt genom internationella talanger.
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2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 500 000
5 208 000
10 000 000
16 987 000
15 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 35 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av EUmedfinansiering och statlig medfinansiering av initiativprogrammet för små och medelstora företag. Betalningen kan ske som förskott och utgiften fördelas på basis av förskottsbetalningen.
Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 416 865 000 euro 2018.
F ö r k l a r i n g : Anslagsökningen och den utökade bevillningsfullmakten på 35 000 000 euro
föranleds av den utökade volymen för initiativprogrammet för små och medelstora företag. Tillägget består i sin helhet av statlig medfinansiering och det ändrar inte på finansieringen av övriga
strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom
sammanhållningspolitiken som finansieras under momentet eller på övrig medfinansiering som
EU betalar till Finland.
En ökning av den statliga medfinansieringen förbättras små och medelstora företags finansieringsmöjligheter och främjar således företagens tillväxt och internationalisering enligt de mål
som ställts upp i regeringsprogrammet.
Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 35 000 000 euro år
2019.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

35 000 000
361 478 000
280 568 707
240 700 953

65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-1 000 000
1 700 000
2 092 276
5 638 731
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60. Energipolitik
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 652 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att terminalprojektet har fördröjts. Utbetalningarna av
projektstödet överförs till år 2019.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-6 652 000
20 482 000
14 634 920
23 610 148

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 51 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att marknadspriset på el och priset på en utsläppsrätt har
gått upp och av att produktionsvolymerna preciserats.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-51 900 000
—
314 100 000
225 791 255
171 865 622

70. Integration
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till ett belopp av högst
3 270 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som
främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 för utvecklande av kompetensen hos och främjande av sysselsättningen för invandrare, och avsikten är att använda det för understöd till kommunerna för verksamheten vid Kompetenscentret för integration av invandrare.
Kompetenscentren för invandrare finansieras också under moment 29.01.53.
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2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 500 000
1 061 000
1 631 000
2 168 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd är
mindre än beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-15 000 000
243 104 000
224 865 004
131 308 940
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 60 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 24.01.01.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-60 000
-108 000
31 004 000
31 200 000
28 764 000

02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av EU:s förordning om medicintekniska
produkter (MD/IVD-förordningen).
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

90 000
95 000
10 836 000
10 762 000
11 770 000
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20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana
transporter av avlidna som polisen beställt.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen grundar sig på behovet att flytta den avlidna
från dödsplatsen till förvaringsplatsen innan det säkerställts enligt vilket sätt, dvs. rättsmedicinskt
eller medicinskt, utredningen av dödsorsaken ska ske. Beställaren av transporten kan vara polis.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
10 247 000
7 504 651
7 578 649

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt
vissa tjänster
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att studerandena överförs till att omfattas av det allmänna
bostadsbidraget. Antalet studerande som lyft bostadsbidrag även på sommaren har varit större än
beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

11 200 000
1 486 500 000
1 266 400 000
1 075 310 000

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 80 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att stödets varaktighet har förkortats och att det genomsnittliga stödet per stödmottagare är mindre än beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-80 000 000
818 800 000
760 630 313
314 867 985

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av socialskyddsfondernas omkostnader.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 000 000
3 741 000
325 000 000
331 747 000
319 481 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av statlig
ersättning till kommunerna för ordnande av arbetslivsprövning enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/
2017).
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
26 840 000
20 095 649
23 018 222

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 96 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet arbetslösa har minskat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-96 000 000
1 005 200 000
983 911 277
1 096 597 001

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 11 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet arbetslösa har minskat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-11 900 000
42 400 000
95 356 992
178 900 000
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52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 48 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 18 300 000 euro av att antalet arbetslösa har minskat och
30 000 000 euro av att användningen av lönesubvention är mindre än beräknat.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-48 300 000
1 563 300 000
1 495 980 710
1 414 000 000

40. Pensioner
52. Statens andel av utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att behovskalkylen har preciserats.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

14 000 000
239 000 000
192 849 154
138 000 000

50. Stöd till veteraner
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 282 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 068 000 euro av tillägg som anvisas för rehabilitering
och 16 214 000 euro av tillägg som anvisas för tjänster som underlättar boende i hemmet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

19 282 000
41 688 000
49 325 000
17 988 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av utgifter för
genomförandet av projekt för digitalisering av markanvändningsbeslut.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

500 000
78 000
26 456 000
27 472 000
28 397 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 260 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av flyttkostnader
på grund av att Finlands miljöcentrals funktioner flyttas till Vik.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 260 000
714 000
22 337 000
25 878 000
29 815 000
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10. Miljö- och naturvård
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 90 årsverken, varav högst 22 årsverken till avlönande av personal för viss tid för
uppgifterna i punkt 6 och 30 årsverken till avlönande av personal för viss tid och 38 årsverken till
avlönande av personal för uppgifterna i övriga punkter.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av genomförandet av åtgärder för främjande av Finlands färdplan för plast.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

500 000
16 025 000
14 725 000
15 825 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 450 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 35.20.55, varav 770 000 euro föranleds
av förbättring av kundservicen och minskning av det eftersatta underhållet, 880 000 euro föranleds av uppgradering av datasystemen för förvaltning och ekonomi och 800 000 euro föranleds
av Forststyrelsens digitaliseringsprojekt.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 450 000
504 000
31 806 000
29 656 000
39 616 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 560 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av genomförandet av projekten inom ramen för programmet för hållbar stadsutveckling.
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

560 000
-100 000
8 592 000
6 042 000
11 072 000
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63. Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av fastställandet
av genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland
(METSO).
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

3 000 000
26 630 000
20 630 000
18 474 172

20. Samhällen, byggande och boende
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 12 330 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en precisering av kalkylen, varav 8 270 000 euro är en
överföring till moment 35.01.01, 35.01.04, 35.10.22, 35.10.52, 35.10.61 och 35.10.63.
Minskningen i behovskalkylen för reparationsunderstöd föranleds framför allt av att stödprocenten för hissunderstöd sänktes sommaren 2017, vilket förskjöt husbolagens beslut och användningen av understöd under året i fråga. År 2018 beviljas fortfarande reparationsunderstöd som
överförts från 2017 samt reparationsunderstöd från Statens bostadsfond.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-12 330 000
16 500 000
20 000 000
20 000 000

60. Överföring till statens bostadsfond
Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att år 2018 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst
3 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till
kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006) och år 2018 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper
med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 104 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Underutnyttjandet av statsstödda hyresbostäder har ökat i områden som tappar
befolkning utanför tillväxtcentrumen. Behovet av rivningsbidrag har ökat och fullmakten på
2 000 000 euro räcker inte längre. Rivningsbidragen ger hyreshussamfund i områden som tappar
befolkning bättre möjligheter att utveckla sitt fastighetsbestånd och fortsätta bedriva verksamhet.
Investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov kan minskas med 1 000 000 euro. På
basis av den preciserade kalkylen blir 10 000 000 euro av investeringsunderstöden oanvända.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
—
—
—
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 60 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Minskningen av anslaget bottnar i nedgången i räntenivåerna inom euroområdet. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: -0,3 procent kort
ränta för ränteperioder på tre månader och 1,0 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-60 000 000
1 221 000 000
1 324 939 712
1 513 349 158

