REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en fjärde
tilläggsbudget för 2019.
Helsingfors den 31 oktober 2019

Statsminister
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Finansminister Mika Lintilä
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Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2019.
Ekonomiska utsikter
Den ekonomiska tillväxten ser ut att bli fortsatt positiv inom den närmaste framtiden, trots svaga
nyheter från den internationella ekonomin. Tillväxten i världsekonomin avtar under innevarande
år på grund av den osäkerhet som beror på handelstvister.
Det förutspås att Finlands BNP kommer att växa med 1,5 % år 2019. Tillväxten när det gäller efterfrågan på finsk export avtar kraftigt under 2019. När det gäller Finlands viktigaste exportmarknader är utsikterna för Tysklands ekonomi svaga. Utsikterna för exportindustrin har inte försämrats väsentligt, men ökningen av varuexporten är blygsam inom alla andra branscher än marinindustrin.
De privata investeringarna förväntas börja minska under 2019. Investeringarna i bostadshus
minskar, men även tillväxten inom de produktiva investeringarna avtar i och med att det internationella konjunkturläget försämras. Tillväxten inom den privata konsumtionen är fortsatt stark
2019, eftersom hushållens disponibla realinkomster ökar med närmare 2 %. Såväl höjningen av
inkomstnivån som den förbättrade sysselsättningen bidrar till tillväxten inom den privata konsumtionen 2019.
Antalet sysselsatta ökar 2019 med 0,9 %, även om en stor del av tillväxten i år härstammar från
det sista kvartalet i fjol och sysselsättningen inte längre har förbättrats i början av 2019. Sysselsättningsgraden för hela året 2019 beräknas stiga till 72,5 %. Arbetslösheten har fortsatt att minska, även om det går långsamt. Sysselsättningsökningen bidrar till att antalet arbetslösa minskar
också 2019. Prognosen för arbetslöshetsgraden för hela 2019 är 6,5 %.
År 2019 växer de avtalsenliga höjningarna, och de löneglidningar som sker utöver dem beräknas
öka när de nominella inkomsterna stiger med 2,7 %. I och med att sysselsättningen ökar fortsatt
förutspås lönesumman för hela ekonomin öka med 3,7 % i år.
Prognosen för inflationen för 2019 är 1,1 %. I och med utvecklingen av inkomstnivån förväntas
priserna på tjänster öka snabbare än i fjol. Priserna på varor har en klart negativ inverkan på inflationen, vilket leder till att den underliggande inflationen stannar på inte mer än cirka en procent.
Inkomstposter
Statens inkomster av blandad natur beräknas öka med 11,3 miljoner euro. Inkomsterna ökar bl.a.
av återbetalningar och ränteintäkter som hänför sig till försvarsförvaltningens betalningssystem
Foreign Military Sales (FMS).
Statens kapitalinkomster ökar genom ett arrangemang där Nordiska Järnvägar Ab intäktsför 102
miljoner euro till staten. Det statsägda bolaget Nordiska Järnvägar Ab grundades 2019 bl.a. för
att främja stora investeringar i spårtrafik. Syftet med arrangemanget är att värdesäkra kapitalet

A6

ALLMÄN MOTIVERING

och minimera de kostnader och risker som är förenade med bevarandet av kapitalet. Det föreslås
att motsvarande anslag budgeteras för planeringskostnaderna för de snabba banförbindelserna till
Åbo och Tammerfors och för de kostnader som föranleds av organiseringen av verksamheten
samt för andra kostnader. Således påverkar arrangemanget inte saldot i statsfinanserna.
Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 114 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 95 miljoner euro minskar den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2019 statens
behov av nettoupplåning med 19 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
cirka 2,4 miljarder euro år 2019. Statsskulden beräknas vid utgången av 2019 uppgå till ca
107 miljarder euro, vilket är ca 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

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

2018
Bokslut

2019
Godkänd
budget
(budget+
tilläggsbudgetar)

2019
Regeringens
proposition

2019
Sammanlagt

55 242
1 150

55 975
1 180

95
24

56 070
1 204

54 884
44 373
10 512

53 551
45 521
8 030

114
114

53 665
45 521
8 144

-986
-879
-107

2 424
2 474
-50

-19
-19
-

2 404
2 454
-50

Ramen för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 226 miljoner euro. Ramutgifterna
för 2019 blir därmed 44 776 miljoner euro.
Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2019 till 44 807 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir 31 miljoner euro, som kan överföras till 2020 för att användas för utgifter av engångsnatur, om den inte används i tilläggsbudgetarna 2019.
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Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

25.01.20

Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna av de s.k. WinCapitaersättningarna
26.10.21
Ombudgetering i anslutning till KEJO-projektet
26.30.01, 28.70.05 Ombudgetering i anslutning till informationsförvaltningen och
informationssystemen inom reformen av räddningsväsendet. Anslaget
överförs från moment 26.30.01 till moment 28.70.05.
30.10.43, 30.20.43 Ombudgetering inom programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland. Samtidigt överförs anslaget från moment 30.10.43 till
moment 30.20.43.
31.01.88
Intäktsföring från Nordiska Järnvägar Ab och ombudgetering av
motsvarande anslag under moment 31.01.88. Genomgångspost,
motsvarande inkomst under moment 13.03.01.
31.10.78
Ombudgetering i anslutning till projekten Tammerfors strandled och
vägförbindelse till Fennovoima
32.50.64
Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna i Finlands
strukturfondsprogram
Sammanlagt

2019

-20,0
1,5
2,4
26,1
102,0
8,6
-13,7
106,9

Stöd till eftervården efter attacken i Kuopio
För social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås 0,6 miljoner euro och för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 0,4 miljoner euro med anledning av eftervården efter våldsdådet i Kuopio den 1 oktober 2019. Syftet med det föreslagna tilläggsanslaget
är att säkerställa bl.a. ordnandet av tillräcklig traumavård och psykosocialt stöd. Dessutom föreslås det att de extra kostnader som dådet orsakat samkommunen Savon koulutuskuntayhtymä ska
ersättas, vilket möjliggör en smidig fortsättning på utbildningen och andra åtgärder som behövs
för att normalisera läget.
Höjningar av Valtoris avgifter
I anslagen för statsrådets kanslis, inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden föreslås ett tillägg på sammanlagt ca 1 miljon euro för att täcka utgifterna för höjningarna av
Valtoris serviceavgifter för övervakning och lägesbildstjänst.
Statsrådets kansli
För betalning av utgifterna för understöd till det internationella jämställdhetspriset (International
Equality Prize) föreslås 300 000 euro.
Justitieministeriets förvaltningsområde
För ersättningar till privata rättsbiträden föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro för betalning av
utgifter som föranleds av offentlig utredning.
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Inrikesministeriets förvaltningsområde
För polisväsendets omkostnader föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro till följd av att polisens
säkerhetsutgifter för EU-ordförandeskapsperioden har visat sig vara större än beräknat. Till följd
av ändringen av lagen om penninginsamlingar föreslås 0,48 miljoner euro till uppdatering av
informationssystemet Rabita. För slutförande av projektet för polisens och de övriga säkerhetsmyndigheternas fältledningssystem (KEJO) föreslås 2 miljoner euro.
För utgifter för ersättande av oljeskadan på Jussarö föreslås för Gränsbevakningsväsendet en
finansiering på 0,94 miljoner euro och för täckande av kostnaderna för bekämpning av en
oljeskada som inträffat inom Finlands ekonomiska zon 1,2 miljoner euro.
För säkerställande av nödcentralssystemets funktion föreslås 2,7 miljoner euro.
För säkerställande av Migrationsverkets verksamhet 2019 föreslås en tilläggsfinansiering på 4,7
miljoner euro och för verkets nödvändiga IKT-utgifter en tilläggsfinansiering på 1,1 miljoner
euro.
Försvarsministeriets förvaltningsområde
För anskaffning av försvarsmateriel föreslås, i syfte att möjliggöra verkställandet av statsrådets
beslut av den 19 september 2019 om Flottilj 2020-upphandlingen, en höjning av maximibeloppet
för beställningsfullmakten med 93,48 miljoner euro och en anslagsökning på 2,3 miljoner euro.
För modifieringen av utbildningsflygplan av typen Grob föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro.
Finansministeriets förvaltningsområde
För Skatteförvaltningen, Tullen och Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Valtori föreslås anslagsökningar av engångsnatur till ett belopp av sammanlagt ca 12,5 miljoner
euro på grund av ändringar i lagstiftningen och nödvändiga IKT-investeringar. För utvidgning av
det nationella inkomstregistret föreslås sammanlagt 19 miljoner euro, varav 4 miljoner euro är
anslag som ombudgeterats.
Det föreslås att Senatfastigheter ges rätt att överlåta den fastighetsförmögenhet som finns i
Helsingfors stad i stadsdelen Mellersta Böle till ett försäljningspris på minst 34 miljoner euro.
Dessutom föreslås det att riksdagen ger sitt samtycke till att Senatfastigheter får inleda försäljningen av Jockis gårds byggnadsbestånd i Jockis och av åker- och skogsområdena i anslutning
till byggnadsbeståndet.
För stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen
och social- och hälsovårdsreformen föreslås ett nettotillägg på 11,2 miljoner euro, av vilket 2,4
miljoner euro föranleds av ombudgeteringen i anslutning till informationsförvaltningen och
informationssystemen inom reformen av räddningsväsendet.
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Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
För kostnaderna för planeringen av renoveringen av Nationalteaterns lilla scen föreslås ett tillägg
på 1 miljon euro av den ofördelade avkastningen av penningspelsverksamheten.
För renovering av fyrfartyget Kemi, som hör till Finlands sjöfarts nationalsamling, föreslås ca 0,9
miljoner euro.
För Riksarkivets omkostnader föreslås ett tillägg på 0,9 miljoner euro för säkerställande av den
grundläggande verksamheten.
För omkostnaderna för förvaltningsnämnden för Sveaborg föreslås ett tillägg på ca 0,12 miljoner
euro för kostnaderna för saneringen av förorenade markområden.
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
För Livsmedelsverkets omkostnader föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för att säkerställa verkets verksamhet.
För jord- och skogsbruksministeriet föreslås 1 miljon euro och för Lantmäteriverket 3 miljoner
euro i överföring från finansministeriets förvaltningsområde till följd av att ett sparbeslut i anslutning till den förra regeringens landskapsreform har återtagits. För Lantmäteriverkets omkostnader föreslås också ett tillägg på 0,2 miljoner euro för utgifter som föranleds av systemändringar
till följd av lagändringar som säkerställer den nationella säkerheten vid områdesanvändning och
överföring av fast egendom.
Av start- och investeringsbidragen inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (2014—2020) har bevillningsfullmakter återtagits till ett belopp av sammanlagt 4,9 miljoner euro och av företags- och projektstöden inom programmet har bevillningsfullmakter återtagits till ett belopp av 10,2 miljoner euro. De återtagna fullmakterna ombudgeteras för att främja
att programmet genomförs fullt ut.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Fullmakten för en fast förbindelse till Karlö höjs med 30,1 miljoner euro från 116,9 miljoner euro
till 147 miljoner euro. Kostnadsökningen beror särskilt på högre transportkostnader än beräknat
för stenmaterial, på erosionsskydd och på byggande av vägbank. Dessutom förlängs byggtiden
från det ursprungliga.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
För arbets- och näringsbyråernas omkostnader föreslås i överföring från momentet för offentlig
arbetskrafts- och företagsservice 7 miljoner euro till kostnaderna för projektet för digitalisering
av arbets- och näringstjänster och 2,9 miljoner euro till de extra kostnader som föranleds av ett
byte av databashanteringssystemet. Dessutom föreslås för arbets- och näringsbyråernas omkostnader ett tillägg på 1,4 miljoner euro för kostnaderna för förvaltning av databashanteringssystemet.
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Av det anslag som 2018 beviljades för offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett belopp på 30 miljoner euro bli återtaget och ombudgeterat.
För närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås ett tillägg på sammanlagt ca 2,9
miljoner euro, av vilket 1,8 miljoner euro är en överföring från finansministeriets förvaltningsområde till följd av att ett sparbeslut i anslutning till den förra regeringens landskapsreform har
återtagits.
För statsunderstödet för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap föreslås ett tillägg på 290 000 euro för anställningsrådgivning till små och medelstora företag.
I förslagsanslaget för lånen för forsknings- och innovationsverksamhet föreslås ett tillägg på 15
miljoner euro, vilket föranleds av att de beräknade utbetalningarna har preciserats.
Det föreslås att de bevillningsfullmakter för strukturfonderna på 60,1 miljoner euro som upplösts
och som beräknas bli upplösta i slutet av programperioden ombudgeteras för att säkerställa att
programperioden 2014—2020 genomförs fullt ut. Till följd av att utbetalningarna varit mindre än
väntat föreslås det att förslagsanslaget under momentet för EU:s strukturfonder minskas med 30
miljoner euro.
I produktionsstödet för förnybar energi föreslås ett tillägg på 36 miljoner euro på grund av den
ökade produktionsvolymen.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
I det anslag som reserverats för barnbidrag föreslås ett avdrag på 13 miljoner euro och i bostadsbidraget ett avdrag på 70 miljoner euro. I statsandelarna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett avdrag på sammanlagt 80 miljoner euro. Det beräknas att utgifterna för statsandelen till
förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna i år är 45 miljoner
euro mindre än vad som tidigare beräknats. I fråga om grundskyddet är minskningen 40 miljoner
euro. I det anslag som reserverats för utkomststödet föreslås ett avdrag på 50 miljoner euro. Dessa
förändringar föranleds närmast av att behovskalkylerna har preciserats.
I statsandelen för utgifterna för sjukförsäkringen föreslås ett avdrag på 10 miljoner euro till följd
av att statens betalningsandel preciserats när det gäller underskottet för 2018. I statens andel i de
utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar föreslås ett avdrag på 30 miljoner euro till följd av det minskade antalet mottagare av folkpension och det minskade antalet
mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare. I statens andel i de utgifter som föranleds av lagen
om pension för företagare föreslås ett tillägg på 0,9 miljoner euro till följd av att behovskalkylen
har preciserats.
I den statliga ersättningen för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och i vissa utgifter för rehabilitering föreslås ett avdrag på sammanlagt ca 13,2 miljoner euro. Det minskade anslagsbehovet föranleds av det minskade antalet mottagare. För rehabilitering av frontveteraner och tjänster
som tillhandahålls frontveteraner i hemmet föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 29,2 miljoner euro, för att alla veteraner ska ha tillgång till tjänster som är avsedda för dem. Av tilläggsan-

A 11

ALLMÄN MOTIVERING

slaget riktas ca 0,6 miljoner euro till rehabilitering av frontveteraner och resten till tjänster som
underlättar boende hemma i enlighet med det ytterligare behov som kommunerna meddelar.
Miljöministeriets förvaltningsområde
Det föreslås att rivningsackordens maximibelopp höjs med 2 miljoner euro för att anpassa det
statsunderstödda bostadsbeståndet i områden där befolkningen minskar. I nivån på investeringsunderstödet för grupper med särskilda behov föreslås ett avdrag på 2 miljoner euro.
Ränteutgifter
För ränteutgifterna för statsskulden föreslås ett tillägg på 24 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds främst av emissionsvinsten på grund av den negativa räntenivån i samband med
emissionen av referenslånet i september, varvid motsvarande utgifter för ränteskyddet har ökat.
De av riksdagen godkända anslagen för 2019 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+tilläggsbudgetar)
124 939 000
20 076 000
271 263 000
1 135 595 000
978 867 000
1 504 728 000
3 140 028 000
17 738 895 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

124 939 000
20 076 000
924 000
272 187 000
- 1 135 595 000
-21 595 000
957 272 000
27 868 000 1 532 596 000
6 586 000 3 146 614 000
75 395 000 17 814 290 000

6 458 845 000

2 857 000

6 461 702 000

2 623 733 000

53 874 000

2 677 607 000

2 991 741 000

110 620 000

3 102 361 000

2 541 663 000

52 515 000

2 594 178 000

15 058 652 000
205 284 000
1 180 410 000
55 974 719 000

-238 050 000 14 820 602 000
-21 000
205 263 000
24 000 000 1 204 410 000
94 973 000 56 069 692 000
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De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2019 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudgetar)

Regeringens
proposition

Sammanlagt

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)

45 521 025 000
5 818 579 000

- 45 521 025 000
12 160 000 5 830 739 000

53 551 085 000

114 160 000 53 665 245 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

2 423 634 000
55 974 719 000

-19 187 000 2 404 447 000
94 973 000 56 069 692 000

2 146 367 000

102 000 000

2 248 367 000

65 114 000

-

65 114 000

IV tilläggsbudgeten för 2019
INKOMSTPOSTER

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg .....
25. Justitieministeriets förvaltningsområde
10. Domstolarnas inkomster, avdrag .....................................................
20. Utsökningsavgifter, tillägg ..............................................................
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde,
tillägg ...............................................................................................
28. Finansministeriets förvaltningsområde
25. Inkomster av metallmynt, tillägg .....................................................
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter,
tillägg ...............................................................................................

€
12 160 000
1 100 000
1 100 000
1 000 000
-3 000 000
4 000 000
7 000 000
7 000 000
1 600 000
700 000
900 000

Avdelning 13

14

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av
penningspelsverksamheten, tillägg ..................................................
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde, tillägg ..............................................................

1 460 000
1 000 000
460 000

Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

102 000 000

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

102 000 000

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, tillägg .......................................................................

102 000 000

Avdelning 15
15. LÅN

-19 187 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

-19 187 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
94 973 000

-19 187 000

15

ANSLAG

Huvudtitel 23

€

23. STATSRÅDETS KANSLI

924 000

01. Förvaltning

524 000

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

524 000
400 000

21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg .......................................................
59. Understöd för betalning av ett jämställdhetspris (reservationsanslag 2 år) ......................................................................................

100 000
300 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

—

10. Krishantering

—

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

—

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-21 595 000

01. Ministeriet och förvaltningen

-14 895 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .............
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), avdrag ......................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ......................................................
10. Domstolar och rättshjälp
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........
50. Valutgifter
20. Valutgifter (förslagsanslag), avdrag ................................................

—
-19 650 000
4 755 000
300 000
300 000
-7 000 000
-7 000 000
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Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27 868 000

01. Förvaltning

13 425 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering
(reservationsanslag 2 år), avdrag .....................................................
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
(reservationsanslag 2 år), avdrag .....................................................
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
10. Polisväsendet

-82 000
-105 000
-88 000
12 500 000
1 200 000
8 397 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......
21. Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
20. Gränsbevakningsväsendet

4 880 000
17 000
3 500 000
1 070 000

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. Migration

1 070 000
3 330 000
5 000
2 725 000
600 000
1 646 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag .........................

5 846 000
-4 200 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6 586 000

10. Militärt försvar

6 586 000

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

-1 253 000
7 839 000
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Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

75 395 000

01. Förvaltning

10 155 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ......................................................
10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg ....................................
20. Tjänster för statssamfundet
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och
kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år), tillägg ................
88. Senatfastigheter ...............................................................................
50. Pensioner och ersättningar
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag), tillägg .................................................................................
70. Utvecklande av statsförvaltningen
05. Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom
social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av
produktiviteten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), tillägg .....
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag ....
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland
(förslagsanslag), avdrag ...................................................................
90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg .................................................................................
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg ........................................

155 000
10 000 000
12 157 000
4 617 000
3 940 000
3 600 000
4 000 000
4 000 000
—
1 572 000
1 572 000
30 685 000

11 200 000
485 000
19 000 000
-3 174 000
2 426 000
-5 200 000
-400 000
4 100 000
4 100 000
15 000 000
15 000 000

Huvudtitel 29
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92. EU och internationella organisationer
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) .............

900 000
900 000
—

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 ..........................................................................
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) .........
20. Yrkesutbildning
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
40. Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...........
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), avdrag .................................................................................
80. Konst och kultur
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................

2 857 000
-15 000
-15 000
—
—
400 000
400 000
—
900 000
-900 000
2 472 000
115 000
1 000 000
1 357 000
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Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och forskning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), avdrag ......
10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) ......................................................................................
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år),
avdrag ..............................................................................................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) ......................
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................
40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år), tillägg
64. Forststyrelsen
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
70. Lantmäteri och datalager
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..

53 874 000
486 000
1 000 000
71 000
-585 000
-20 000 000
—
-20 000 000
—
68 314 000
3 314 000
65 000 000
1 858 000
200 000
1 658 000
16 000
16 000
3 200 000
3 200 000
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Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

110 620 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

100 475 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ........................................
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år), tillägg ................................
10. Trafiknätet

135 000
-1 660 000
102 000 000
9 460 000

01. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
77. Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) ................
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) ............................
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) ...............
20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
64. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken
(reservationsanslag 3 år) ..................................................................
50. Väder-, havs- och klimattjänster

460 000
380 000
—
8 620 000
—
300 000
300 000
—
—
385 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

385 000

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 ...........................

52 515 000
3 183 000
2 885 000
40 000
258 000

Huvudtitel 32
20. Närings- och innovationspolitik
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) ........
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
(förslagsanslag) ................................................................................
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..........................................................................
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag ..........................................................................
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..........................................................................
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s
strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna
och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag .................................................................................
60. Energipolitik
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) ......
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), tillägg .........
70. Integration
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning
(reservationsanslag 2 år) ..................................................................
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet
(förslagsanslag) ................................................................................

21
15 000 000
—
—
15 000 000
31 372 000
11 240 000
20 132 000
-3 140 000
-280 000
-2 700 000
-160 000
-30 000 000

-30 000 000
36 100 000
—
36 100 000
—
—
—
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Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................
08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av
användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år) ......................................................................................
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
25. Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett
nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år),
avdrag ..............................................................................................
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande
utkomststöd samt vissa tjänster
51. Barnbidrag (förslagsanslag), avdrag ................................................
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), avdrag ...........................................
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag ....................
20. Utkomstskyddet för arbetslösa
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom
arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag ...........................
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag), avdrag ...................................................................
30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
(förslagsanslag), avdrag ...................................................................
40. Pensioner
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för
företagare (förslagsanslag), tillägg ..................................................
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och
vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag .......................................

-238 050 000
500 000
500 000
511 000
120 000
—
391 000
—
125 000
-125 000
-133 000 000
-13 000 000
-70 000 000
-50 000 000
-85 000 000
-45 000 000
-40 000 000
-10 000 000
-10 000 000
-29 100 000
900 000
-30 000 000

Huvudtitel 35
50. Stöd till veteraner

23
16 000 000

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av
olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år), avdrag ..............
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år), avdrag ..
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag), tillägg .................................................................................
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
65. Stärkt psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av
hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg ...............

-10 238 000
-3 000 000
13 238 000
16 000 000
600 000
600 000
1 439 000
1 439 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-21 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader

-99 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ...
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) .......
10. Miljö- och naturvård
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) ...................
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
20. Samhällen, byggande och boende
60. Överföring till statens bostadsfond ..................................................

-99 000
—
78 000
—
78 000
—
—
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Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

24 000 000

01. Ränta på statsskulden

24 000 000

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

Anslagens totalbelopp:
94 973 000

24 000 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att inkomsterna av de handläggningsavgifter för visum
som fås från de finska beskickningarna i Ryssland och Kina ökar.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

1 100 000
37 572 000
56 142 266
41 166 609
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12.25

25. Justitieministeriets förvaltningsområde
10. Domstolarnas inkomster
Under momentet dras det av 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Andelen ärenden som anhängiggjorts elektroniskt genom summarisk stämningsansökan har ökat, varför de inkomster som flyter in minskar jämfört med tidigare uppskattningar.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-3 000 000
45 800 000
45 297 275
46 923 115

20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inkomsterna av utsökningsavgifter ökar jämfört med tidigare uppskattningar i
och med det ökade indrivningsresultatet.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

4 000 000
73 000 000
80 144 182
77 279 827

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av återbetalningar och ränteintäkter som hänför sig till betalningssystemet Foreign Military Sales (FMS).
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

7 000 000
2 600 000
8 289 880
13 591 465

12.28
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28. Finansministeriets förvaltningsområde
25. Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 700 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att de inkomster som flyter in under momentet får
användas till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning,
marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av mynt samt även till betalning av utgifter
som föranleds av kontroller och kvalitetssäkringsåtgärder i samband med dessa.
F ö r k l a r i n g : Ökningen beror på att nettoinkomsterna av utgivningen av bruksmynt har ökat.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

700 000
5 050 000
50 000
-3 045 443
5 933 398

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att uppskattningen preciserats och av den extra inkomsten för Finlands ordförandeskapsperiod.
Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

900 000
1 700 000
2 142 944
1 707 663

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av återbetalningar av statsunderstöd som beviljats tidigare
år. Avsikten är att ett anslag som motsvarar tillägget i inkomsterna ska användas under moment
29.80.52 för planering av en grundlig renovering av Nationalteatern.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

1 000 000
563 814 000
572 100 000
554 686 000
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12.29

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 460 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av intäktsföring av extern medfinansiering för projekt som
förvaltningsnämnden för Sveaborg genomför tillsammans med andra parter. Ett anslag som motsvarar de inkomster som flutit in i form av extern medfinansiering har budgeterats under moment
29.80.75.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

460 000
790 000
4 000 000
12 821 187
8 594 575
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 102 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en intäktsföring från Nordiska Järnvägar Ab till staten för
att säkerställa att bolagets kapital bevaras. Syftet med arrangemanget är att minimera kostnaderna
för förvaring av kapital.
Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 31.01.88.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

102 000 000
-110 000 000
1 933 000 000
2 548 683 963
1 745 662 107
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 19 187 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 19 187 000
euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 2 454 447 000 euro år 2019. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 2 404 447 000 euro
år 2019.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2019 IV tilläggsb.
2019 III tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

2 454
-40
-10
2 404

-19 187 000
678 006 000
-136 184 000
226 788 000
1 655 024 000
-985 765 656
3 083 951 345
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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 524 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 750 000 euro för statsrådets
gemensamma tjänster som följer av regeringsskiftet, 25 000 euro för en prishöjning i fråga om
räkningarna för statsrådets säkerhetsnät, 69 000 euro i överföring från moment 35.01.01 för överföring av löneutgifter och andra utgifter för ett årsverke, 60 000 euro i överföring från moment
28.01.01, 29.01.01 och 35.01.01 för utvidgat anskaffningsstöd, 105 000 euro i överföring från
moment 26.01.04 för ordnande av Krishanteringscentrets tjänster samt som avdrag 485 000 euro
i överföring till moment 28.70.20 till följd av annulleringen av det produktivitetsavtal som gällde
utveckling av Sitoumus2050.fi och Kokeilunpaikka.fi.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

524 000
125 724 000
127 656 000
124 128 000

32

23.90

90. Övriga utgifter
21. Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att belöningen av veteraner fortsätter.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

100 000
640 000
648 818
808 680

59. Understöd för betalning av ett jämställdhetspris (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 300 000 euro.
Anslaget får användas som understöd för betalning av ett jämställdhetspris.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Det internationella jämställdhetspris (International Gender Equality Prize,
IGEP) som den finska regeringen har inrättat ska delas ut i december 2019. Pristagaren anvisar
det av staten beviljade priset på 300 000 euro som understöd till ett valfritt objekt som främjar
jämställdheten mellan könen. Avsikten är att priset delas ut vartannat år. Priset delades ut första
gången 2017.
Konsumtionsutgifter i anslutning till beviljande av det internationella jämställdhetspriset betalas
under statsrådets kanslis omkostnadsmoment 23.01.01.
2019 IV tilläggsb.

300 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
01.
04.
05.
08.
09.

11.
14.
15.
16.
18.
19.
23.
Sammanlagt

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av
dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra
utgifter för krishantering
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI)

870 000
1 985 000
10 294 000
7 260 000

2 450 000
1 161 000
15 225 000
470 000
1 215 000
8 321 000
1 391 000
526 000
51 168 000

F ö r k l a r i n g : Till dispositionsplanen fogas en punkt 01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper, för vilken ett anslag på 870 000 euro föreslås. Med anslaget
täcks kostnaderna 2019 för den pansarspaningspluton som deltar i EU:s stridsgrupp och som utbildas och är i beredskap 2020. De anslag som behövs täcks med anslag under punkt 09. i dispositionsplanen.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
51 168 000
57 999 000
58 429 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till priser för
utvärderingsforskning inom brottsbekämpning.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
20 783 000
20 230 000
20 357 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 19 650 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 19 950 000 euro eftersom
ersättningarna enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen blir mindre än beräknat i WinCapita-målet
2019, när utbetalningen av ersättningarna överförs till följande år och som tillägg 300 000 euro
på grund av att andra specialutgifter än ersättningarna för WinCapita-målet ökat.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-19 650 000
31 093 000
11 383 494
13 782 775

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 755 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ökade mervärdesskatteutgifter för IT-projektutgifter
samt för Europaparlamentsval och ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som överförts till
förvaltningsområdet.

25.10
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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4 755 000
46 745 000
46 740 474
45 026 611

10. Domstolar och rättshjälp
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 2 000 000 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 : Tillägget föranleds av att det inletts fler offentliga utredningar än tidigare.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

300 000
75 255 000
78 838 600
79 098 060

50. Valutgifter
20. Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det anslag som reserverats för landskapsval behövs inte, eftersom landskapsval
inte hålls 2019.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-7 000 000
42 747 000
17 573 796
9 696 360
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 82 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 170 000 euro i överföring
till moment 28.01.01 och som tillägg 88 000 euro i överföring från moment 26.01.20 till följd av
ett tidsbundet uppgiftsarrangemang.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-82 000
104 000
14 425 000
13 974 000
13 802 000

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 105 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 23.01.01.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 88 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 26.01.01.

-105 000
86 000
1 480 000
1 752 000
1 439 000

26.10
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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-88 000
8 017 000
8 017 000
8 517 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 500 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 12 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgörs 12 200 000 euro av ombudgetering av det återtagna anslaget,
varav 12 000 000 euro består av anslaget för finansieringsinstrumenten AMIF och ISF-B och
200 000 euro av anslaget för finansieringsinstrumentet SOLID.
Av tillägget föranleds 300 000 euro av finansiella korrigeringar och sanktioner mot medlemsstater inom finansieringsinstrumentet SOLID.
De projekt som ska finansieras har inletts långsammare än planerat, så också utbetalningarna i
fråga om dem har fördröjts.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

12 500 000
30 665 000
18 875 000
32 424 000

25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för bekämpning av en oljeskada som inträffat inom Finlands ekonomiska zon.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget

1 200 000
5 500 000

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 880 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 000 000 euro av utgifter under EU-ordförandeskapet,
480 000 euro av ändringar i informationssystemet Rabita och 400 000 euro av en höjning av
Valtoris serviceavgifter för säkerhetsnätet.
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2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

4 880 000
1 600 000
753 095 000
738 069 000
696 678 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en höjning av Valtoris serviceavgifter för säkerhetsnätet.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

17 000
43 898 000
34 877 000
27 591 000

21. Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av det tilläggsanslag som behövs för genomförandet av fältledningssystemet och 1 500 000 euro av ombudgetering av det återtagna anslaget.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

3 500 000
7 330 000
1 000 000
5 792 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 070 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 940 000 euro av statens eventuella ersättningsansvar i
samband med oljeskadan vid den indragna sjöbevakningsstationen på Jussarö och 130 000 euro
av en höjning av Valtoris serviceavgifter för säkerhetsnätet.

26.30
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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1 070 000
1 020 000
234 690 000
238 122 000
231 029 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 2 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en höjning av Valtoris serviceavgifter för säkerhetsnätet.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

5 000
16 321 000
17 802 000
12 914 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 725 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 700 000 euro av tryggandet av nödcentralsverksamheten och tryggandet av nödcentralssystemets funktionssäkerhet och 25 000 euro av en höjning
av Valtoris serviceavgifter för säkerhetsnätet.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

2 725 000
51 876 000
49 855 000
49 795 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av högre kostnader än beräknat för spaningsverksamheten
för upptäckande av skogsbränder.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

600 000
1 966 000
2 953 256
2 316 836
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40. Migration
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 846 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 700 000 euro av tryggandet av Migrationsverkets resurser 2019, 1 100 000 euro av nödvändiga IKT-utgifter och 46 000 euro av höjningar av Valtoris
serviceavgifter för säkerhetsnätet.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

5 846 000
100 000
5 063 000
28 611 000
49 750 000
57 850 000

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 4 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av det preciserade behovet av anslag.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-4 200 000
-100 000
4 830 000
3 800 000
8 800 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 253 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 890 000 euro för reparation
av skador på en Hughes MD500-helikopter och 368 000 euro på grund av en höjning av Valtoris
serviceavgift för övervaknings- och lägesbildstjänsten samt som avdrag en överföring på
2 511 000 euro till moment 27.10.18.
Under våren 2019 fick man en kostnadskalkyl över reparationskostnaderna för en helikopter som
skadats under en landningsövning sommaren 2018. Helikoptern behövs i flygutbildningen och
för att stödja specialtrupper och myndigheter.
Det anslag som överförs till moment 27.10.18 behövs ännu inte för underhåll av system i cyberförsvars- och gemensamma infrastrukturprojekt, så anslaget kan överföras för att användas i
dessa projekt för anskaffning av materiel och byggande av kapacitet.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-1 253 000
-6 563 000
1 940 066 000
1 939 124 000
1 903 589 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 839 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 183 289 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds
av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
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Fullmakt
Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2018 (PVKEH 2018) ökas med 93 480 000 euro till 1 777 210 000 euro utan att betalningstiden
för beställningsfullmakten ändras.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 328 000 euro av upphandlingen av Flottilj 2020-fartyg,
3 000 000 euro av modifieringen av utbildningsflygplan av typen Grob och 2 511 000 euro av en
överföring från moment 27.10.01.
Genom att höja maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2018 blir det möjligt att genomföra Flottilj 2020-upphandlingen i enlighet med statsrådets beslut av den 19 september 2019.
Modifieringen av de flygplan för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning som
anskaffats som begagnade har visat sig vara 3 000 000 euro dyrare än beräknat.
Det anslag som överförs från moment 27.10.01 behövs inte ännu för underhåll av system i cyberförsvars- och gemensamma infrastrukturprojekt, så anslaget kan överföras för att användas i
dessa projekt för anskaffning av materiel och byggande av kapacitet.
Inom moment 27.10.18 omfördelas 10 429 000 euro av utgifterna för förändringar i index och valutakurser till övriga anskaffningar av försvarsmateriel.
Efter de ändringar som gjorts beräknas det att 603 456 000 euro av anslaget under momentet
kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats,
3 727 000 euro till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med
beställningsfullmakter samt 183 289 000 euro 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)

2019

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)

2020

25 000
25 186

2022

25 000
22 000

13 764
19 000

2021

Sammanlagt
fr.o.m.
2023—
2019

47 186
13 764

12 355

31 355

27.10
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Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2017)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2018)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2019)
Fullmakter sammanlagt

2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

2020

2021

2022

Sammanlagt
fr.o.m.
2023—
2019

122 123 105 913

27 299

25 772

73 358 354 465

2019

380 288 337 280 288 276 241 028 530 338 1 777 210
18 095 32 035 18 795
3 550
72 475
603 456 509 583 334 370 270 350 603 696 2 321 455

7 839 000
8 177 000
774 456 000
525 842 000
499 355 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 155 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sitt direkta innehav i Vimana
Oy.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 170 000 euro i överföring
från moment 26.01.01 för bekämpning av penningtvätt och som avdrag 15 000 euro i överföring
till moment 23.01.01 för utvidgat anskaffningsstöd.
På basis av samtycke kan Vimana Oy:s aktier överlåtas till det i sin helhet statsägda bolaget SoteDigi Oy. Ägararrangemanget är ett av de alternativa metoderna för att genomföra den sammanslagning av SoteDigi Oy och Vimana Oy, två statsägda bolag med specialuppgifter, som finanspolitiska ministerutskottet har beslutat om. Genom denna lösning ger staten upp sitt direkta bolagsinnehav, men bolaget förblir indirekt i statens ägo. Ändringen av innehavsgränserna i Vimana
Oy förutsätter riksdagens samtycke enligt 3 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
(1368/2007).
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

155 000
—
31 046 000
32 193 000
30 295 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en preciserad uppskattning av den mervärdesskatt som
ingår i de köp som förvaltningsområdets ämbetsverk gör.

28.10
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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10 000 000
120 780 000
125 240 812
121 692 436

10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 617 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 473 000 euro av reformen av modellen för planering av
personbeskattningen, 520 000 euro av de investeringar som Brexit förutsätter, 1 424 000 euro av
ibruktagandet av ett aktiesparkonto och ett förvararregister och 1 200 000 euro av ändringen av
indelningen i förvärvskällor för samfund.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

4 617 000
402 270 000
378 088 000
405 820 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 940 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av anläggningsutgifter för det övervakningssystem för
bank- och betalkonton som avses i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
(571/2019).
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

3 940 000
164 228 000
165 606 000
159 837 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de återbetalningar enligt beslutet om skattelättnader från
2012 som 2019 görs till ett större belopp än beräknat.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

3 600 000
24 600 000
22 025 683
10 660 949
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20. Tjänster för statssamfundet
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de tilläggsinvesteringar som utvidgningen av de produktifierade tjänsterna kräver samt av att produktutvecklingen ska aktiveras. Tilläggsutgifterna intäktsförs under de kommande åren som kundfakturering under moment 12.28.20.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

4 000 000
7 000 000
10 000 000
10 000 000

88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta
— Statens fastighetsförmögenhet i Jockis kommun, som består av fastigheterna 169-402-4-0,
169-411-1-1, 169-402-2-4 och 169-402-1-105 och en outbruten areal på sammanlagt cirka 138
hektar av fastigheten 169-402-1-154, en outbruten areal på cirka 3,2 hektar av fastigheten 169402-1-89, en outbruten areal på cirka 23,4 hektar av fastigheten 169-407-2-50, en outbruten areal
på cirka 7,8 hektar av fastigheten 169-404-1-496 samt en outbruten areal på cirka 4,2 hektar av
fastigheten 169-408-1-1445 samt av de byggnader som är belägna på dessa
— De tomter som bildas av ett outbrutet område på cirka 6 290 m2 av fastigheten 91-410-1-4, ett
outbrutet område på cirka 2 600 m2 av fastigheten 91-432-1-23 och ett outbrutet område på cirka
210 m2av fastigheten 91-436-3-9 i Helsingfors stads kvarter 17106 till ett pris av 34 miljoner euro
till Skanska CDF Oy eller dess koncernbolag eller ett helägt dotterbolag ensamt eller tillsammans
eller för sådana bolag som grundas.
F ö r k l a r i n g : Fastighetsförmögenheten enligt den första fullmakten finns i Jockis kommun, i
landskapet Egentliga Tavastland. Det är fråga om överlåtelse av Jockis gårds byggnadsbestånd
och av åker- och skogsområdena i anslutning till byggnadsbeståndet. Helheten består av sammanlagt cirka 186 hektar stora markområden med sammanlagt över 60 byggnader (sammanlagt cirka
56 800 brm2). Tillgångsposten är för närvarande i Senatfastigheters, finansministeriets och Forststyrelsens ägarbesittning, men avsikten är att den ska koncentreras till Senatfastigheter. Miljöministeriet konstaterade i sitt utlåtande den 29 juni 2017 att objektet har betydande kulturhistoriska
värden enligt 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/
2002). Därför behövs riksdagens samtycke till att försäljningen inleds för att objektet ska kunna
överlåtas.
Den fastighetsförmögenhet som den andra fullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad i stadsdelen Mellersta Böle. I en försäljningsprocess som baserat sig på ett öppet anbudsförfarande har
det högsta och godkända budet på fastighetsförmögenheten, som är avsedd för produktion av centrumfunktioner, på basis av områdets byggrättigheter varit sammanlagt cirka 37 miljoner euro.
Priset motsvarar egendomens gängse värde. Beroende på den slutliga volymen understödd bo-
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stadsproduktion i området och det maximipris för våningsytan som godkänts av Finansieringsoch utvecklingscentralen för boendet (ARA) kan det slutliga köpeskillingen preciseras så att det
underskrider anbudsnivån, dock så att den i alla situationer uppgår till minst 34 miljoner euro som
föreslås i fullmakten.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
—
—
—
—

50. Pensioner och ersättningar
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 572 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att utgifterna för pensioner som staten beviljar för andra
pensionsanstalters räkning och som finansieras under momentet varit högre än beräknat.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

1 572 000
234 386 000
216 324 634
199 014 907

70. Utvecklande av statsförvaltningen
05. Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården
och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 200 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att 2 400 000 euro av anslaget reserveras
för planering och genomförande av moderniseringen av informationsförvaltningen och informationssystemen inom reformen av räddningsväsendet.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 8 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 11 200 000 euro på grund av
en ombudgetering av det anslag som återtagits under detta moment och moment 26.30.01 och
5 800 000 euro på grund av en nivåförändring samt som avdrag 5 800 000 euro i överföring till
moment 30.01.01, 30.70.01 och 32.01.02.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

11 200 000
—
211 015 000
198 970 000
53 300 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 485 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 23.01.01 till följd av annulleringen av
det produktivitetsavtal som gällde utveckling av Sitoumus2050.fi och Kokeilunpaikka.fi.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

485 000
4 260 000
8 726 000
49 730 000

21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) för anskaffning och utveckling av ett nationellt inkomstregister samt för andra merutgifter som
föranleds av anskaffningen och utvecklingen av det nationella inkomstregistret
2) för projektledning i anslutning till inkomstregisterprojektet, för kravdefinition för registret och
dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och
testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk.
Anslaget får även användas för avlönande av personal.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 000 000 euro av ombudgetering av det återtagna anslaget och 15 000 000 euro av utvidgningen av inkomstregistret till att omfatta anmälan av pensioner
och förmåner. Ändringen i tidtabellen för användningen av anslagen föranleds av att genomförandetiden för projektet för att grunda ett nationellt inkomstregister (Katre) förlängs.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2019 IV tilläggsb.
2018 bokslut
2017 bokslut

19 000 000
15 663 000
15 828 000
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80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 426 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 514 000 euro av en förändring av de beräknade inkomster
som i statsbudgeten för 2019 ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen för
Åland (1144/1991), och 1 912 000 euro av den slutliga utjämning för 2018 som fastställts av
Ålandsdelegationen.
2019 IV tilläggsb.
2019 III tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

2 426 000
-1 994 000
1 340 000
-648 000
242 282 000
244 648 862
233 616 482

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 25 februari 2019 är
skattegottgörelsens belopp 11 745 093 euro år 2017.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-5 200 000
17 000 000
15 196 476
23 945 287

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år 2018
och som ska återbäras till landskapet Åland är mindre än beräknat.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 100 000 euro.

-400 000
13 000 000
12 413 124
11 433 278
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F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 340 000 euro i anslutning
till ändringen av de bestämningsgrunder som används vid beräkningen av statsandelen och
1 860 000 euro i anslutning till ändringar i hemkommunsersättningarna samt som avdrag 100 000
euro i anslutning till avdraget i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet.
2019 IV tilläggsb.
2019 III tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

4 100 000
237 000 000
8 491 577 000
8 575 483 792
8 605 673 665

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 000 000 euro av en uppdatering av prognosen för skatteåterbäringen till jordbrukets energiprodukter och 10 000 000 euro av en uppdatering av skatteåterbäringen till energiintensiva företag på basis av de skatteåterbäringar som betalas ut 2019.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

15 000 000
275 000 000
272 634 094
242 444 004

92. EU och internationella organisationer
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att uppskattningen preciserats och av tilläggsersättningen
för Finlands ordförandeskapsperiod.
Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.93.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

900 000
1 700 000
1 500 000
1 500 000
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69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
F ö r k l a r i n g : Anslaget under momentet har omvandlats till ett treårigt reservationsanslag för
att man ska kunna förbereda sig på de eventuella konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur
EU för Finlands EU-avgifter samt på att avgifterna ska fokusera på det sista året av den nuvarande
finansieringsperioden (2020) och de första åren av följande finansieringsperiod (2021—2027).
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
2 069 000 000
1 881 000 000
1 903 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 15 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 och föranleds av det utvidgade
anskaffningsstödet.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-15 000
17 770 000
17 777 000
19 674 000

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 5 000 000 euro av anslaget får användas till
betalning av utgifter och understöd som föranleds av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik
för femåringar samt utvecklandet av småbarnspedagogiken.
F ö r k l a r i n g : Ändringen föranleds av behovet att använda anslaget till betalning av utgifter
och understöd som föranleds av utvecklandet av småbarnspedagogiken.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

29.20
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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—
1 000 000
14 487 000
41 557 000
34 016 000

20. Yrkesutbildning
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av extra kostnader till följd av våldsdådet i Kuopio den 1
oktober 2019 och eftervården till följd av det.
Undervisnings- och kulturministeriet har för avsikt att bevilja Savolax utbildningssamkommun
understöd för extra kostnader som föranletts av attacken. Med hjälp av tilläggsfinansieringen
möjliggörs en smidig fortsättning på utbildningen och andra åtgärder som behövs för att normalisera läget.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

400 000
—
26 579 000
26 737 000
10 511 000

40. Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggsfinansiering för att finansiera de omedelbara behoven inom den grundläggande verksamheten.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

900 000
19 457 000
17 823 000
17 960 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att behovet av anslag för internationella medlemsavgifter
är mindre än beräknat till följd av förändringar i valutakurserna.
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2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-900 000
19 972 000
18 105 780
19 317 316

80. Konst och kultur
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 115 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för sanering av förorenade markområden.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

115 000
2 109 000
2 290 000
2 121 000

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utgifter för planeringen av en grundlig renovering av
Nationalteaterns Lilla scen och det täcks med oanvända intäkter av penningspelsverksamheten
som återställts till undervisnings- och kulturministeriet.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

1 000 000
246 260 000
238 839 355
233 369 046

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 357 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
Museiverket
2.
Förvaltningsnämnden för Sveaborg
Sammanlagt

1 696 000
4 350 000
6 046 000

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 897 000 euro av restaurering av fyrskeppet Kemi, vilket
tas upp under punkt 1 i dispositionsplanen.
Av tillägget föranleds 460 000 euro av ett anslag som motsvarar den externa medfinansiering för
gemensamma projekt som genomförs av förvaltningsnämnden för Sveaborg, vilket tas upp under
punkt 2 i dispositionsplanen. Den externa medfinansieringen intäktsförs under moment 12.29.99.
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2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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1 357 000
790 000
3 899 000
3 688 000
5 159 000

56

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.05 till följd av att anslaget motsvarande sparbeslutet återinförs.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

1 000 000
21 984 000
24 218 000
26 184 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 71 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar i samfinansierad verksamhet och i samarbete.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 30.01.23 för genomförandet av tre utvecklingsprojekt.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

71 000
900 000
73 155 000
70 570 000
72 401 000

30.10
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23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 585 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget utgörs 71 000 euro av en överföring till moment 30.01.05, 314 000
euro av en överföring till moment 30.20.01 och 200 000 euro av en överföring till moment
30.40.21.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-585 000
585 000
5 120 000
1 420 000

10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2019 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till programperioden 2014—2020 för 100 910 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten har i statsbudgeten för 2019 dimensionerats till 96 000 000 euro. Av
de avslutade, avbrutna och icke genomförda start- och investeringsbidragen till jordbruket inom
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har fullmakter återtagits till ett belopp av sammanlagt 4 910 000 euro, varav 95 000 euro utgörs av startbidrag för unga jordbrukare
och unga näringsidkare. Den återtagna fullmakten ombudgeteras för att främja att programmet
genomförs fullt ut.
Ökning av fullmakten (euro)
Budget Tilläggsbudget
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020), varav
— EU:s andel
— statens andel
Sammanlagt

40 320 000
55 680 000
96 000 000

2 062 000
2 848 000
4 910 000

Sammanlagt

42 382 000
58 528 000
100 910 000

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
84 976 000
75 276 000
71 976 000

43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 45 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Avdraget, som är en överföring till moment 30.20.43, och återtagandet av anslaget föranleds av en ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
(2014—2020) som godkändes den 26 mars 2019.
Beräknad användning av anslaget (euro)
Budget Tilläggsbudget
— EU:s andel
— statens andel
Sammanlagt

28 462 000
39 305 000
67 767 000

-8 400 000
-11 600 000
-20 000 000

Sammanlagt
20 062 000
27 705 000
47 767 000

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-20 000 000
67 767 000
67 767 000
67 767 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2019 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till programperioden 2014—2020 för 135 583 000 euro, varav 52 052 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 83 531 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten har i statsbudgeten för 2019 dimensionerats till 121 700 000 euro
Det föreslås att fullmakten utökas med sammanlagt 13 883 000 euro, varvid den uppgår till sammanlagt 135 583 000 euro 2019. Av de avslutade, avbrutna och icke genomförda företags- och
projektstöden inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har bevillningsfullmakter återtagits till ett belopp av 10 233 000 euro, varav 4 403 000 euro inom åtgärder
som anknyter till den lokala utvecklingen och 5 830 000 euro inom andra åtgärder som finansieras under detta moment. Den återtagna fullmakten omfattar inte riksomfattande projekt, vattenskyddsprojekt, Leadergruppers verksamhetspenningar eller tekniskt bistånd. Den återtagna fullmakten ombudgeteras för att främja att programmet genomförs fullt ut.
I tillägget till fullmakten ingår av den bevillningsfullmakt som tagits in i statsbudgeten för 2018
och som inte blivit tilldelad 3 650 000 euro som anvisats för företags- och utvecklingsprojekt
inom lokal utveckling. Ombudgeteringen av fullmakten säkerställer att fullmakterna räcker i år
och gör det möjligt att använda fullmakterna också i början av 2020 för att främja att programmet
genomförs fullt ut.
Ökning av fullmakten (euro)
Budget Tilläggsbudget
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020), varav

Sammanlagt

30.20
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Ökning av fullmakten (euro)
— EU:s andel
— statens andel
Sammanlagt

56 985 000
64 715 000
121 700 000

6 713 000
7 170 000
13 883 000

63 698 000
71 885 000
135 583 000

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
180 700 000
154 985 316
126 821 126

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 314 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av tryggande av ämbetsverkets verksamhetsförutsättningar och 314 000 euro av en överföring från moment 30.01.23 till utvecklandet av
Touko-systemet och till förenhetligandet av de informationssystem som är nödvändiga med tanke
på ämbetsverkets verksamhet.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget

3 314 000
—
70 048 000

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 65 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgörs 20 000 000 euro av en överföring från moment 30.10.43 och
45 000 000 euro av en ombudgetering av det återtagna anslaget under moment 30.10.43 för att
användas till miljöersättningar i enlighet med den ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 som godkändes den 26 mars 2019.
Beräknad användning av anslaget (euro)
Budget Tilläggsbudget
— EU:s andel
— statens andel
Sammanlagt

2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

122 098 000
168 612 000
290 710 000

27 300 000
37 700 000
65 000 000

Sammanlagt
149 398 000
206 312 000
355 710 000

65 000 000
290 710 000
290 710 000
300 043 000
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40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 30.01.23 till modernisering av den hydrologiska uppföljningen.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

200 000
13 971 000
13 565 000
13 520 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 658 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av sådana ersättningar till ägare av vattenområden enligt den
upphävda lagen om fiske (286/1982) som på grund av bristfälliga kontaktuppgifter inte har delats
ut och som preskriberats och som enligt 132 § i den gällande lagen om fiske (379/2015) ska återlföras till fiskeriområdena via de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna. De ersättningar
som ska återbetalas intäktsfördes 2018 under moment 12.30.99.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

1 658 000
10 536 000
10 250 000
8 850 000

64. Forststyrelsen
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ändringen av pensionsavgiftsstrukturen.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

70. Lantmäteri och datalager
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 200 000 euro.

16 000
7 491 000
7 594 000
5 514 000

30.70
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F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av en överföring från moment 28.70.05
till följd av att anslaget motsvarande sparbeslutet återinförs och 200 000 euro av systemändringar
till följd av lagändringar som säkerställer den nationella säkerheten vid områdesanvändning och
överföring av fast egendom.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

3 200 000
40 080 000
51 384 000
47 452 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 135 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 31.01.21.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

135 000
14 589 000
14 361 000
15 171 000

21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 660 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget utgörs 135 000 euro av en överföring till moment 31.01.01,
460 000 euro av en överföring till moment 31.10.01, 680 000 euro av en överföring till moment
31.20.01 och 385 000 euro av en överföring till moment 31.50.01.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-1 660 000
1 660 000
1 660 000
1 660 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 102 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till investeringar i aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital i de projektbolag som ska bildas och ägas av
Nordiska Järnvägar Ab eller direkt av kommunikationsministeriet. Det inbetalda kapitalet får användas av Nordiska Järnvägar Ab, av dess dotterbolag och av projektbolag som bildas och ägs
direkt av kommunikationsministeriet för att täcka planeringskostnader för banor mot Åbo och
Tammerfors och kostnader för organisering av verksamheten samt övriga kostnader. I planerings-
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bolagen ska statens ägarandel vara minst 51 procent. Ett villkor för kapitaliseringen är att städerna
och eventuella andra offentliga samfund som drar nytta av projekten förbinder sig att betala en
del av de totala kostnaderna för planeringen, så att statens andel av kostnaderna blir högst 51 procent. Projektbolagen kan också ha andra delägare under förutsättning att bolagets kvalificerade
majoritet stannar i offentlig ägo. I frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande överlåter staten till ingen del sin beslutanderätt till det projektbolag som ska bildas.
Högst 1 000 000 euro får i anslutning till sådana företags- och ägararrangemang, bolagiseringar
och förberedande åtgärder i samband med dem som gäller kommunikationsministeriets ansvarsområde samt i anslutning till ägarstyrningen av bolagen inom ansvarsområdet användas
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag
med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya bolag med statlig majoritet
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang, bolagiseringar och förberedelser och genomförande i samband med dem samt till betalning av sådana utgifter i anslutning
till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån,
och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som
förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i
aktier stå utan säkerhet.
F ö r k l a r i n g : Det statsägda bolaget Nordiska Järnvägar Ab grundades 2019 bl.a. för att främja
stora investeringar i spårtrafik. Staten har kapitaliserat bolaget genom aktier vars försäljningsinkomster efter överlåtelseskatt var 102 700 000 euro den 1 mars 2019. Nordiska Järnvägar Ab intäktsför 102 000 000 euro till staten. Syftet med arrangemanget är att värdesäkra kapitalet och minimera de kostnader och risker som är förenade med bevarandet av kapitalet.
Kommunikationsministeriet inleder preliminära förhandlingar med kommuner och andra offentliga samfund som drar nytta av investeringar i spårtrafik i syfte att grunda projektbolaget Entimmeståget till Åbo och projektbolaget Finlandsbanan för att genomföra planeringen av infrastrukturprojekten. Avsikten är att statens finansiering ska täcka högst 51 procent av kostnaderna för
planeringen av infrastrukturprojekten och av andra kostnader som bolagets verksamhet förutsätter. Avsikten är att staten när projektbolagen bildas ska äga minst 51 procent av bolagen.
Bolagen ska bildas och kapitaliseras först efter att staten och kommunerna och andra offentliga
samfund som eventuellt har nytta av projektet har nått ett förhandlingsresultat om finansieringen
av planeringen, utgångspunkterna för planeringen av projekten och om samarbetet kring styrningen av planeringen samt har rett ut nyttoaspekterna.
Avsikten är att det riktas högst 76 500 000 euro till projektbolaget Suomi-rata (Finlandsbanan)
för banan mot Tammerfors och högst 38 250 000 euro till projektbolaget Turun tunnin juna (Entimmeståget till Åbo) för att täcka planeringskostnaderna och högst 3 650 000 euro till kostnader
för organiseringen av verksamheten och övriga kostnader. I finansieringen av projektbolagen har
beaktats den kapitalisering på 15 700 000 euro under moment 31.01.88 som föreslås i budgetpropositionen för 2020.
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Bolag under kommunikationsministeriets ägarstyrning är Traffic Management Finland Ab, Cinia
Ab och Nordiska Järnvägar Ab. Dessutom omfattar ministeriets ansvarsområde Rundradion Ab,
för vars styrning ett av riksdagen valt förvaltningsråd svarar.
Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang, bolagiseringar och
förberedande åtgärder i samband med dem eller försäljning av aktier är utöver kostnaderna för
arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på sådana avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar eller ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrningen räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för
ministeriet, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet inom ägarstyrningen när det
gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för samarbetet mellan ägarna och
andra liknande kostnader.
Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.03.01.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut

102 000 000
1 000 000
2 000 000

10. Trafiknätet
01. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 460 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 31.01.21.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

460 000
47 545 000
73 549 000
74 313 000

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 380 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal
1) i anslutning till projektet ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 70 000 000
euro
2) i anslutning till projektet ringvägen på E18 runt Åbo fas 2 Kausela—Kirismäki så att projektet
får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 59 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 31.20.01 till underhållet av ångfartyget
SS Saimaa.
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Som motivering till projekten föreslås
Ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki
Banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki är 150 km långt, varav 90 procent är enkelspårigt. Passagerartågens hastigheter på banan är 200 km/h och banavsnittet har omfattande godstransporter. Systemet med säkerhetsanordningar på banavsnittet har nått slutet av sin livscykel, och leverantören
kan inte längre tillhandahålla reservdelar eller produktstöd. Under de två senaste åren har det på
banavsnittet förekommit flera långa avbrott i trafiken till följd av problem med säkerhetsanordningarna.
Syftet med projektet är att säkerställa en störningsfri användning av banavsnittet och samtidigt
minska risken för störningar i tågtrafiken i västra Finland avsevärt. Syftet är att före utgången av
2022 ersätta det nuvarande systemet med säkerhetsanordningar i sin helhet.
Kostnadsberäkningen för projektet är 70 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100).
Ringvägen på E18 runt Åbo fas 2 Kausela—Kirismäki
Åbo ringväg ingår i den internationella TEN-T-stomnätskorridoren Skandinavien—Medelhavet,
som leder trafik till hamnarna i Åbo och Nådendal. Vägavsnittet på 9 km mellan Kausela och Kirismäki hör till stadsregionens expanderande område för logistik och industri. Vägavsnittet avviker från TEN-T-standarden i och med att den har två körfält och plankorsningar. Trafiken är livlig
och plankorsningarna stockas dagligen.
Inom projektet byggs ringvägen om så att det får fyra körfält, och nätet av gång-, cykel- och mopedleder kompletteras på avsnittet Kausela—Pukkila. Dessutom förbättras de planskilda anslutningarna i Kausela och Tuulissuo, ramparrangemanget i anslutningen i Kirismäki kompletteras
och bullerbekämpning genomförs ivd bostadsområden. Syftet med projektet är att uppfylla kraven för TEN-T-stomnätet och stärka ringvägens roll i transportsystemet. Dessutom är målet att
göra trafiken och transporterna smidigare och förbättra trafiksäkerheten.
Kostnadsberäkningen för projektet är 59 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100).
Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

380 000
40 000 000
1 065 361 000
1 468 490 000
1 271 800 000

77. Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal
1) i anslutning till projektet trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
174 000 000 euro
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2) i anslutning till projektet Mellersta Böle, spår i väster, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 50 100 000 euro
3) i anslutning till projektet rv 12 Tillola—Keltti så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik
Fullmakten för projektet justeras med 1 000 000 euro från 173 000 000 euro till 174 000 000 euro. Justeringen av fullmakten föranleds av de reparationsbehov i fråga om konstruktionerna som
framkommit under banprojektets garantitid. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något tilläggsanslag.
Mellersta Böle, spår i väster
Fullmakten för projektet justeras med 1 300 000 euro från 48 800 000 euro till 50 100 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av flera risker som tidigare inte beaktats i projektet och som
skulle fördröja slutförandet av projektet och medföra merkostnader om de realiserades. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något tilläggsanslag.
Rv 12 Tillola—Keltti
Fullmakten för projektet justeras med 1 000 000 euro från 14 000 000 euro till 15 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av risker som tidigare inte beaktats i projektet, bland annat
dröjsmålsräntor och avfallsjord. Realiseringen av riskerna skulle fördröja och försvåra slutförandet av projektet. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något tilläggsanslag.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
70 935 000
298 150 000
363 850 000
308 100 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 620 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 8 620 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget, varav 1 220 000 euro
föranleds av kostnaderna under garantitiden för projektet rv 12 Tammerfors strandled och
7 400 000 euro föranleds av att anslaget för projektet vägförbindelse till Fennovoima förnyas.
Avtalsfullmakten för projektet vägförbindelse till Fennovoima har använts 2015 i samband med
att ett genomförandeavtal upprättades. Staten betalar utgifterna för byggandet till projektfinansiären i en post när två år har förflutit från det att byggentreprenaden togs emot, förutsatt att byggandet av kärnkraftverket pågår. Enligt uppskattning får kärnkraftverket inte bygglov 2019.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2019 IV tilläggsb.
2017 bokslut

8 620 000
54 400 000

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal
1) i anslutning till projektet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa så att projektet inklusive de tidigare
ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 550 000 000 euro
2) i anslutning till projektet fast förbindelse till Karlö så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 147 000 000 euro
F ö r k l a r i n g : Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa
Fullmakten för projektet justeras med 110 000 000 euro från 660 000 000 euro till 550 000 000
euro. Det återstår fullmakt och anslag inom projektet på grund av en lyckad konkurrensutsättning
och investeringsfas. En anslagsbesparing som motsvarar justeringen av fullmakten hänförs till senare år.
Fast förbindelse till Karlö
Fullmakten för projektet justeras med 30 100 000 euro från 116 900 000 euro till 147 000 000 euro. På grund av att vägplanen för projektet färdigställts och kostnaderna preciserats räcker den
nuvarande fullmakten inte till för det planerade 20-åriga OPS-avtalet. Kostnadsökningen beror i
synnerhet på högre transportkostnader än beräknat för stenmaterial, på erosionsskydd och på byggande av vägbank. Dessutom förlängs byggtiden från det ursprungliga. Ett anslagsbehov som
motsvarar justeringen av fullmakten hänförs till senare år. Det anslagsbehov som tilläggsfullmakten medför täcks med det anslag som återstår i projektet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
118 000 000
125 000 000
107 000 000

20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 680 000 euro i överföring
från moment 31.01.21 och som avdrag 380 000 euro i överföring till moment 31.10.20 för underhåll av SS Saimaa.
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2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

300 000
1 650 000
77 274 000
47 113 000
46 784 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
64. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
år 2019 bemyndigas att ingå femåriga helhetsserviceavtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 36 450 000 euro av de totala kostnaderna.
F ö r k l a r i n g : Höjningen av fullmakten med 1 250 000 euro från 35 200 000 euro till
36 450 000 euro föranleds av att avtalet om skärgårdstransporter i Sibbo tas in under fullmakten
efter att tidigare ha betraktats som understöd.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
12 683 000
14 683 000
12 990 000

50. Väder-, havs- och klimattjänster
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 385 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 31.01.21.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

385 000
42 983 000
46 159 000
45 184 000
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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 2 885 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 800 000 euro av en överföring från moment 28.70.05
till följd av att anslaget motsvarande sparbeslutet återinförs, 825 000 euro av finansiering för projektet för informationsledning, 290 000 euro av anställningsrådgivning, 200 000 euro av finansiering för projektet för en lägesbild av regionutvecklingen och 60 000 euro av en överföring av
anslaget för juridisk integrationsrådgivning från moment 32.30.01.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

2 885 000
170 338 000
171 937 000
172 030 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.40.05 till följd av att utvidgningen av
kemikalielagens tillämpningsområde flyttas till 2020.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

40 000
786 000
5 732 000
4 326 000

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 258 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 290 000 euro för anställningsrådgivning och som avdrag 32 000 euro i överföring till moment 32.30.51 för utbildning
som ordnas av Utbildning Nord och anskaffas från Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

258 000
530 000
—
5 171 000
18 651 000
14 143 000

20. Närings- och innovationspolitik
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag på 30 860 000 euro som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2017 återtas 17 810 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
10 000 000
10 000 000
30 860 000

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
30 777 000
19 619 947
27 993 447

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.
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2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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15 000 000
140 000 000
161 793 255
141 827 409

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 240 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 400 000 euro för kostnaderna för förvaltning av databashanteringssystemet, 9 900 000 euro i överföring från moment
32.30.51, varav 7 000 000 euro för kostnaderna för projektet för digitalisering av arbets- och näringstjänster och 2 900 000 euro för byte av databassystemet samt som avdrag 60 000 euro för
anskaffning av juridisk integrationsrådgivning i överföring till moment 32.01.02.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

11 240 000
3 000 000
171 613 000
163 524 000
173 131 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 132 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för anskaffningar
som förbättrar den vuxna befolkningens digitala färdigheter.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet och punkt 7 i det tredje stycket stryks som obehövliga.
Av det tvååriga reservationsanslag på 321 050 000 euro som beviljats i budgeten för 2018 återtas
31 425 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 9 900 000 euro i överföring
till moment 32.30.01, varav 7 000 000 euro för kostnaderna för projektet för digitalisering av arbets- och näringstjänster och 2 900 000 euro för byte av informationshanteringssystemet och som
tillägg 32 000 euro i överföring från moment 32.01.40 för utbildning som ordnas av Utbildning
Nord och anskaffas från Stiftelsen Utbildning Nordkalotten samt 30 000 000 euro i ombudgetering av det återtagna anslaget.
Kompletteringen av motiveringen till momentet möjliggör anskaffningar för att förbättra den
vuxna befolkningens digitala färdigheter. Som en del av Finlands EU-ordförandeskap har man
för avsikt att anskaffa en webbkurs som förbättrar de digitala färdigheterna och som ska ges som
ordförandelandets gåva till de övriga medlemsstaterna.
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Ändringen av motiveringen till momentet föranleds av att regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lagstiftning om ordnande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 62/
2018) förföll med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen, varför vissa pilotförsök med tillväxttjänster
inte inleddes.
Av återtagandet av anslaget för 2018 föranleds 1 425 000 euro av besparingar i utgifterna för integrationsutbildning inom ramen för SIB-fonden för integration.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

20 132 000
-7 500 000
244 061 000
321 050 000
433 753 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 280 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att de tilläggsuppgifter som hänför sig till reformen av
social- och hälsovårdstjänsterna och som gäller tillsynen över företagsförvärv och främjandet av
marknadens funktion slopats i och med att reformen förfallit.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-280 000
—
15 548 000
11 294 000
10 619 000

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 : Minskningen föranleds av att ikraftträdandet av EU:s enhetliga patentsystem
senareläggs till 2020.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 160 000 euro.

-2 700 000
7 943 000
-1 564 661
2 445 896
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F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att utvidgningen av kemikalielagens tillämpningsområde
flyttas till 2020. Av avdraget utgörs 40 000 euro av en överföring till moment 32.01.21.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-160 000
19 564 000
19 218 000
19 482 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 726 587 000 euro år 2019.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av mindre utbetalningar än beräknat för projekt enligt strukturfondsprogrammen och programmen för samarbete vid de yttre gränserna.
Av tillägget till bevillningsfullmakten föranleds 60 075 000 euro av en ombudgetering av bevillningsfullmakter som upplösts för avslutade projekt för programperioden 2014—2020 och bevillningsfullmakter som beräknas bli upplösta i slutet av programperioden samt 2 601 000 euro av
en teknisk justering av uppföljningen av fullmakter under momentet.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
18 023 000 euro år 2020, 24 030 000 euro år 2021 och 18 022 000 euro år 2022.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-30 000 000
-4 900 000
401 887 000
334 422 348
280 568 707

60. Energipolitik
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

74

32.70

2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
—
125 000
9 591
845 857

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 36 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av produktionsvolymen.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

36 100 000
214 500 000
249 808 985
225 791 255

70. Integration
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget till ett belopp av högst 1 220 000 euro får användas 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 : Genom ändringen av motiveringen blir det möjligt att använda anslaget för
Kompetenscentret för integration av invandrare till att ordna orienteringsutbildningar på det egna
språket och till att producera riksomfattande utbildningsmaterial för att öka invandrarnas förståelse av hur vårt samhälle fungerar.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
250 000
1 631 000
3 561 000
1 631 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till kostnaderna för
sådana ersättningar för grundläggande utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som Folkpensionsanstalten med stöd av 51 § 2 mom. i lagen om främjande av integration ska
betalas ersättning för.
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F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen gör det möjligt att till Folkpensionsanstalten
betala ersättning för kostnaderna för det grundläggande utkomststödet under en femårsperiod för
återflyttare som kommit från det forna Sovjetunionens område.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
222 073 000
225 053 280
224 865 004
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till kostnader för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som förordnats med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren
inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för vård av personer som förordnats till vård
oberoende av sin vilja i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och skyldigheten att
betala kostnaderna inte kan bestämmas med stöd av internationella avtal. Kostnaderna för vården
kan inte heller ersättas med stöd av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

500 000
547 000
421 554
563 000

02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de tilläggsresurser som behövs för ändringen av
tobakslagstiftningen.

33.03
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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120 000
280 000
11 940 000
11 021 000
10 762 000

08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och
hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras som ett nettoanslag.
F ö r k l a r i n g : Ändringen till ett nettoanslag innebär att det blir möjligt att nettointäktsföra inkomsterna av verksamheten under momentet. År 2019 uppskattas det inflyta 1 000 euro i form av
inkomster.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.

—
2 500 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 391 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att utgifterna för av polisen beställda transporter av avlidna har ökat och av att de rättsmedicinska undersökningar som polisen förordnar har ökat.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

391 000
10 247 000
10 668 257
7 504 651

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 33.03.25 för betalning av anslutningsavgift till Finska Biobanksandelslaget - FINBB.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

125 000
—
250 000
53 708 000
53 252 000
49 622 000
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25. Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 125 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 33.03.04 för betalning av anslutningsavgift till Finska Biobanksandelslaget - FINBB.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-125 000
5 200 000
7 400 000
5 800 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt
vissa tjänster
51. Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 13 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet mottagare minskar.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-13 000 000
1 369 900 000
1 362 200 000
1 360 500 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 70 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet mottagare minskar.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-70 000 000
1 567 800 000
1 492 000 000
1 266 400 000

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 14 100 000 euro av att reserveringen för migration frigörs och 35 900 000 euro av att det ekonomiska läget förbättrats och av att behovet av utkomststöd för studerande minskat. Hushållen får utkomststöd för en kortare tid än tidigare och det utbetalda utkomststödet per månad är något mindre än tidigare. Att studerande nu omfattas av det
allmänna bostadsbidraget har minskat deras behov av utkomststöd. Även höjningen av sjukdagpenningen som primär förmån har minskat behovet av utkomststöd.

33.20
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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-50 000 000
751 900 000
719 811 107
760 630 313

20. Utkomstskyddet för arbetslösa
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 45 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet arbetslösa har minskat.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-45 000 000
828 900 000
816 922 684
983 911 277

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet arbetslösa har minskat.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-40 000 000
1 510 100 000
1 463 594 162
1 495 980 710

30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att statens faktiska underskott 2018 som betalas 2019 är
10 000 000 euro mindre än beräknat.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-10 000 000
2 425 900 000
2 113 127 344
1 942 157 161
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40. Pensioner
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring i behovskalkylen.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

900 000
200 000
292 100 000
252 951 272
192 849 154

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet personer som får bostadsbidrag för pensionstagare och folkpension minskar.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-30 000 000
20 000
3 563 400 000
3 523 554 490
3 531 883 431

50. Stöd till veteraner
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider
och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 10 238 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att antalet krigs- och militärinvalidklienter vid vårdinrättningarna minskar och på att många krigsinvalider fortfarande bor hemma.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
55. Vissa utgifter för rehabilitering (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 att antalet rehabiliteringsklienter minskar.

-10 238 000
38 000 000
40 000 000
57 000 000

33.60
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

81

-3 000 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 238 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av rehabilitering av veteraner och service som stöder veteranernas boende hemma.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

13 238 000
58 400 000
60 970 000
49 325 000

58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring i behovskalkylen.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget

16 000 000
19 500 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
65. Stärkt psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av understöd till Kuopio stad med anledning av eftervården efter våldsdådet i Kuopio.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av eftervården efter våldsdådet i Kuopio den 1 oktober
2019, som bland annat omfattar ordnandet av tillräcklig traumavård och psykosocialt stöd.
2019 IV tilläggsb.
2019 I tilläggsb.

600 000
500 000

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 439 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 1 439 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på att det återtagna anslaget ombudgeteras.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

1 439 000
361 850 000
357 975 000
323 100 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 99 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till utgifter
i anslutning till åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 23.01.01, varav 30 000 euro föranleds av
utvidgat anskaffningsstöd och 69 000 euro av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för
ett årsverke.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-99 000
26 227 000
27 034 000
27 472 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar och till betalning av överföringsutgifter till mottagarländerna för Finlands utvecklingssamarbete för genomförande av projekt som avses i lagen om statliga ämbetsverks och
inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras anslaget under moment 24.30.66.
F ö r k l a r i n g : Ändringen gör det möjligt för Finlands miljöcentral att delta i projekt för interinstitutionellt samarbete som finansieras av utrikesministeriet och i Finlands Akademis projekt.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
23 024 000
24 311 000
25 878 000
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10. Miljö- och naturvård
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.
F ö r k l a r i n g : Anslaget används till planering av sanering av vrak samt till utveckling av myndighetssamarbetet och kompetensen. I synnerhet beredningen av vraksaneringen, dvs. utvecklingen av metoderna att identifiera och spana efter vrak och valet av saneringsobjekt, sysselsätter
sakkunniga vid Finlands miljöcentral. För Finlands miljöcentral föreslås ett tillägg på ett årsverke, varvid anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande två årsverken.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
18 200 000
7 100 000
10 900 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ändringen av pensionsavgiftsstrukturen.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

78 000
900 000
35 369 000
34 760 000
29 656 000

20. Samhällen, byggande och boende
60. Överföring till statens bostadsfond
Uppskov, skuldsaneringar och ackord
Motiveringen till momentet ändras så att när aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst
10 000 000 euro år 2019, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 3 000 000 euro.
Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2019 får beviljas
understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 103 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : År 2019 har antalet ansökningar om rivningsackord och begränsningsackord
varit mycket stort och den fullmakt på 8 000 000 euro som anvisats för ackord räcker inte för att
genomföra dem. På grund av de lagändringar som trädde i kraft 2019 lindrades förutsättningarna
för beviljande av ackord och höjdes maximiprocentsatserna för ackord. Ackorden förebygger
ekonomiska svårigheter i statsunderstödda hyreshussamfund särskilt i avfolkningsområden och
möjliggör en utveckling av fastighetsbeståndet så att det motsvarar efterfrågan.
Investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov kan minskas med 2 000 000 euro.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 IV tilläggsb.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
—
—
—
—
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 24 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds i huvudsak av emissionsvinsten på grund av
den negativa räntenivån i samband med emissionen av referenslånet i september, varvid motsvarande utgifter för ränteskyddet har ökat.
Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgifterna, upplåningen
och utvecklingen av räntenivåerna. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: -0,5 procent kort ränta för
ränteperioder på tre månader och -0,1 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.
2019 IV tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

24 000 000
1 170 000 000
1 146 884 096
1 324 939 712

