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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2018.
Ekonomiska utsikter
Det förutspås att Finlands BNP kommer att växa med 2,6 procent 2018. Tecknen på fortsatt ekonomisk tillväxt är fortfarande gynnsamma, eftersom antalet nya beställningar inom industrin och
näringslivets produktionsförväntningar ökar samtidigt som byggnadsverksamheten är fortsatt
stark i tillväxtorterna. Tillväxten inom exporten avtar, men är dock snabbare än tillväxten inom
världshandeln.
Efterfrågan på arbetskraft ökar snabbt och sysselsättningen fortsätter att öka i snabb takt. Sysselsättningen förbättras dock långsamt trots det ökade antalet lediga arbetsplatser. År 2018 stiger
sysselsättningsgraden till 71,1 procent medan arbetslöshetsgraden sjunker till 8,1 procent.
Den privata konsumtionen fortsätter att öka tack vare den förbättrade sysselsättningen och den
ökade inkomstnivån. De inkomster som hushållen har till sitt förfogande ökar i rask takt, men de
reella inkomsterna ökar i en måttligare takt i och med att inflationen blir snabbare. Tillväxten
inom privata investeringar är långsammare än tidigare år.
Inkomstposter
Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med sammanlagt 172 miljoner euro. Intäktskalkylen för mervärdesskatt höjs på grund av att uppfattningen om privatkonsumtionens utveckling är positivare än tidigare, vilket ökar skatteinkomsterna med 109 miljoner euro. Till detta
bidrar den förbättrade sysselsättningen och konsumentförtroendet, som för tillfället är starkare än
vanligt. Effekten av samma faktorer syns också i bilskatteprognosen, som höjs med 65 miljoner
euro. Intäkterna av bilskatten ökar också på grund av att den genomsnittliga bilskatten för sålda
nya bilar har varit högre än vad som tidigare uppskattats.
Det uppskattas att intäkterna av utsläppshandeln blir 162 miljoner euro, dvs. 90 miljoner euro mer
än vad som tidigare budgeterats. Tillägget beror på att uppskattningen av priset på utsläppsrätter
höjts.
Inkomsterna (inkl. ränteinkomster) i anslutning till lån som beviljats av staten ökar med 1 443
miljoner euro i och med att Finlands Exportkredit Ab i förtid betalar tillbaka de refinansieringslån
som beviljats av finska staten. Samtidigt föreslås för refinansiering av exporten under arbets- och
näringsministeriets huvudtitel ca 39 miljoner euro för kostnader som föranleds av arrangemanget.
Bakom arrangemanget ligger behovet att hantera Finnveras likviditet på ett kostnadseffektivt sätt
utan ytterligare risktagande genom placeringar i refinansieringsstocken.
I tilläggsbudgetpropositionen föreslås det att intäktsföringen till finska staten från Finlands Bank
höjs från budgetens 90 miljoner euro till 104 miljoner euro i överensstämmelse med bankfullmäktiges beslut.

A6

ALLMÄN MOTIVERING

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 1,7 miljarder euro och ökningen av
anslagen med 381 miljoner euro minskar tilläggsbudgetpropositionen för 2018 statens behov av
nettoupplåning med 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 1,7 miljarder euro 2018. Statsskulden beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 108 miljarder euro, vilket
är ca 46 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Behovet av nettoupplåning minskar i tilläggsbudgetpropositionen framför allt på grund av att Finlands Exportkredit Ab betalar tillbaka lån i förtid. Detta inverkar dock inte på underskottet i statsfinanserna enligt nationalräkenskaperna.
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

2017
Bokslut

2018
Godkänd
budget

2018
Regeringens
proposition

2018
Sammanlagt

55 042
1 331

55 814
1 232

381
-

56 195
1 232

51 341
43 197
8 144

52 734
44 012
8 722

1 725
172
1 553

54 459
44 184
10 275

3 084
3 061
23

3 080
3 130
-50

-1 345
-1 345
-

1 735
1 785
-50

Ramen för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 282 miljoner euro. Ramutgifterna för 2018 blir därmed 44 436 miljoner euro.
Utgiftsramen för 2018 uppgick till 44 455 miljoner euro efter den ordinarie budgeten.
Med beaktande av de priskorrigeringar och de strukturella korrigeringar i ramen som specificeras
i tablån nedan uppgår ramnivån 2018 till 44 554 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed 117 miljoner euro.
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Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

2018

39,5

28.90.20
30.40.62

Lönejusteringar (avtalsbaserad priskorrigering)
Justering av indexkorrigeringen av försvarsmaktens utgifter i enlighet
med den faktiska prisutvecklingen 2017 (avtalsbaserad priskorrigering)
Användning av den ofördelade reserven från 2017 till utgifter av
engångskaraktär
Ombudgetering av Kommuninformationsprogrammet
Ombudgetering inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens
operativa program för Finland 2014—2020
Ombudgetering av bredbandsprojektet
Anvisande av anslag för utgifter inom projektet Mellersta Böle, nytt
spår i väster motsvarande EU TEN-stödet (motsvarande inkomst under
moment 12.31.10)

31.40.50
31.10.77
Totalt

-12,2
45,1
3,6
5,6
13,1
4,2
99,0

Kompetent arbetskraft
För förbättrande av tillgången på kompetent arbetskraft inleds 2018 snabba utbildningsåtgärder
av engångskaraktär. För dessa åtgärder föreslås tillägg till ett belopp av sammanlagt 60 miljoner
euro på undervisnings- och kulturministeriets, arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden.
För offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett tillägg på sammanlagt 29 miljoner euro,
varav 24 miljoner euro riktas till företagsinitierad arbetskraftsutbildning och 5 miljoner euro till
pilotförsök som gäller tillväxttjänster för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
Under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för
utbildning i läs- och skrivkunskap och i finska och svenska vid läroanstalter inom det fria bildningsarbetet samt 2 miljoner euro för att förbättra kunnandet hos personer med svaga grundläggande färdigheter.
Inom yrkesutbildningen inleds ett pilotförsök för att skapa en modell för skräddarsydd utbildning
vid branschbyte. Utbildning kan även tillhandahållas för att förbättra kunnandet hos personer med
svaga grundläggande färdigheter. Det föreslås ett tillägg på ca 16 miljoner euro för genomförandet av pilotförsöket.
Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro för genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och
andra branscher som lider av brist på arbetskraft.
Återgången till arbetslivet för personer som varit familjelediga en längre tid stöds med hjälp av
ett pilotprojekt, inom vilket det vid familjecentren erbjuds karriär- och jobbsökarträning. För denna verksamhet föreslås ett anslag på 1 miljon euro.

A8

ALLMÄN MOTIVERING

Trafik- och kommunikationsprojekt
Det föreslås att fullmakten för byggande av ett spår i väster i anslutning till utvecklandet av centrumkvarteret i Mellersta Böle höjs med 8,8 miljoner euro från 40 miljoner euro till 48,8 miljoner
euro för slutförande av projektet. Av behovet av tilläggsanslag täcks 4,2 miljoner euro med hjälp
av intäktsföringar inom ramen för TEN-T-projektet.
Det föreslås att fullmakten för projektet rv 4 Uleåborg—Kemi höjs med 15 miljoner euro på
grund av en ombyggnad av broarna över Ule älv. På basis av en bärighetsutredning måste broarna
byggas om på grund av de ökade maximimassorna i den tunga trafiken.
För E18 Fredrikshamns omfartsväg föreslås 1,5 miljoner euro för reparation av en sättning som
äventyrar trafiksäkerheten.
Investeringen i fas 1 för att öka kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki tidigareläggs
med 15 miljoner euro från 2019 till 2018.
För förbättring av ramperna i de planskilda anslutningarna i Perno och Ihala på landsväg 185 och
för byggande av anslutningar med trafikljus i syfte att göra trafiken vid Meyers varv smidigare
föreslås ett anslag på ca 3,4 miljoner euro, vilket är statens andel av kostnadskalkylen på ca 3,9
miljoner euro. För förbättrande av anslutningarna och geometrin på vägavsnittet Eura—Raijala
på riksväg 12 föreslås ett anslag på ca 4,4 miljoner euro, vilket är statens andel av kostnadskalkylen på ca 5 miljoner euro. Syftet är att underlätta bl.a. trafikflödet i riktning mot varvet i Raumo.
För byggande av en planskild anslutning i Jakobstad på stamväg 68 föreslås ett anslag på 3,1 miljoner euro.
För förbättring av landsväg 5013 på Kuhasalontie föreslås 4,64 miljoner euro.
Genomförandet av bredbandsinvesteringar har framskridit långsammare än väntat och av anslaget var 13,1 miljoner euro oanvänt vid utgången av 2017. Det föreslås att anslaget tas in som ett
nytt anslag i budgeten för uppnående av målen för kabelnätets täckning.
Främjande av produktiviteten
När det gäller anslaget för främjande av produktiviteten föreslås anslagsöverföringar för finansiering av följande projekt: projektet för statsrådets gemensamma digitala skrivbord 1,615 miljoner euro, projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som
innehåller personuppgifter 90 000 euro, projektet för robotiserad processautomation 407 000 euro, utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra kundservicen sammanlagt 0,969 miljoner
euro, projektet Hantering av hälsan hos djur (ELTE) 1,196 miljoner euro, Hyrrä-projektet 1,04
miljoner euro, projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och
tvärvillkor 0,8 miljoner euro, utvecklande av produktionsfrämjande AI-tillämpningar 0,76 miljoner euro samt köp av tjänster och personalutgifter för genomförande av produktivitetsanalyser 1,5
miljoner euro.
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Beredning och genomförande av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen
Det föreslås att anslaget för genomförandet av ändringar i informations- och kommunikationstekniken (IKT) i anslutning till inrättandet av de nya landskapen och av relaterade konsolideringskostnader för informationssystem ökas med 15 miljoner euro och att anslaget för kostnader för
landskapsinformationsprogrammet ökas med 1,4 miljoner euro. Dessutom föreslås ett anslag på
2,5 miljoner euro för anskaffning av tjänster som stöder genomförandet av reformen.
Pilotförsök med valfrihet
För finansieringen av pilotförsöken med valfrihet föreslås en fullmakt på sammanlagt 199 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 100 miljoner euro i den totala finansieringen av pilotförsök
som genomförs 2018–2021. Syftet med pilotförsöken är att de ska stödja den stegvisa verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälsovårdsreformen och att de därigenom ska
fungera som förändringsstöd för landskapen.
Stöd för utbildning
Det föreslås att 10 miljoner euro anvisas till stöd för genomförandet av Grundskoleforumets mål
och åtgärder för en jämställd grundskola på olika nivåer inom spetsprojektet Kompetens och utbildning i form av en intern överföring inom förvaltningsområdet.
Till utbildning för att stärka digitala färdigheter hos vuxna föreslås ett tilläggsanslag på 5 miljoner
euro. Dessutom föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för pilotförsök för att sänka kostnaderna för läromedel inom utbildningen på andra stadiet.
Rätten till studiestöd och stöd för skolresor utvidgas från och med den 1 augusti 2018 till att gälla
grundläggande utbildning också vid andra läroanstalter än folkhögskolor för personer som passerat läropliktsåldern. Finansieringen genomförs som en intern överföring inom förvaltningsområdet.
Digitalisering av dokumentmaterial
För beredningen av ett pilotförsök med massdigitalisering av dokumentmaterial föreslås 0,675
miljoner euro. Pilotprojektet baserar sig på statsrådets principbeslut om att digitalisera dokumentmaterial och arkivera det endast i elektronisk form.
Stöd för jordbruk
Det föreslås ett tillägg på 25 miljoner euro i energiskatteutgifterna till följd av regeringens beslut
att stödja jordbruksidkare som drabbats av svåra skördeförhållanden hösten 2017 genom att kompensera dem för höjda maskin- och torkningskostnader. Detta genomförs med hjälp av en temporär tilläggsåterbäring för användning av lätt brännolja i jordbruket 2017.
Det anslag som överförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond föreslås vara 10 miljoner euro.
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Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
För höjning av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital föreslås ett tillägg på 15
miljoner euro, som används till inrättande av en fond för överföring av teknik tillsammans med
Europeiska investeringsfonden och privata kapitalplacerare.
Ägande och utveckling av gruv- och ackumulatorklustret
Terrafame Group Ab:s verksamhetsmandat utdvidgas från ägandet av Terrafame Ab till att omfatta ägande och utvecklingsuppgifter inom gruv- och ackumulatorklustret i ett större perspektiv,
och bolagets namn ändras till Suomen Malmijalostus Oy. I anslutning till detta föreslås det att
bolaget kapitaliseras med 46 miljoner euro. På motsvarande sätt intäktsförs till staten de medel
på 16 miljoner euro som tidigare beviljats Finlands Industriinvestering Ab för investeringsprogrammet som avser gruvprojekt och som inte investerats samt återtas det anslag på 30 miljoner
euro som i budgetarna för 2016 och 2017 tidigare budgeterats för kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab.
Kimola kanal
Det föreslås att statens andel av byggkostnaderna för projektet Kimola kanal, som varit större än
beräknat, ökas med sammanlagt 5,2 miljoner euro.
Folkpensionsanstalten
Det föreslås en anslagsökning på 3,5 miljoner euro för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens
socialskyddsfonder. Tilläggsbehovet föranleds av genomförandet av aktiveringsmodellen inom
utkomstskyddet för arbetslösa.
Lönejusteringar och ändringar i omkostnaderna
Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslagsökningar på ca 40 miljoner euro till följd av lönejusteringar enligt statens tjänste- och arbetskollektivavtal av den 9 mars 2018.
Det föreslås ett tillägg på 435 000 euro av engångsnatur för Åklagarmyndigheten på grund av att
antalet brottmål ökat under första hälften av 2018.
För möjliggörande av ändringar i statistikföringen till följd av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen föreslås ett tillägg på 430 000 euro för Statistikcentralens omkostnader.
För Befolkningsregistercentralen föreslås ett tillägg på 215 000 euro för kostnader för informationssystem till följd av ikraftträdandet av moderskapslagen.
Det föreslås ett tillägg på 350 000 euro för omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd. Syftet
med anslaget är att stärka kompetensen hos institutets personal när det gäller utvärdering av social- och hälsovården som stöd för den kommande landskapsmodellen.
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Omkostnadsanslaget för enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som är underställd Institutet
för hälsa och välfärd, föreslås bli höjt med sammanlagt 1,5 miljoner euro, varav 1 miljon euro är
en överföring från moment 33.70.20. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kostnaderna för
externa hälsovårdstjänster, läkemedel och förbrukningsartiklar varit högre än beräknat.
För omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom
social- och hälsovården föreslås ett anslag på 0,8 miljoner euro. Inrättandet av den nya tillståndsmyndigheten anknyter till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär
användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Regeringspropositionen behandlas
för tillfället i riksdagen.
För omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet föreslås en höjning på 140 000 euro för
kostnader för ibruktagande av Valtti-terminaltjänster.
Finlands miljöcentrals verksamhet flyttas till kampusområdet i Vik i tre faser. Det föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för flyttkostnader.
Andra justeringar
Till statsrådets kansli föreslås 0,7 miljoner euro för utgifter som föranleds av flyttningen av utrikesministeriets kommunikationscentral.
Till utgifterna för inrättande av statsrådets hybridanalysfunktion föreslås 120 000 euro.
Det föreslås att 130 000 euro reserveras för minnesmärket över president Mauno Koivisto.
Till statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett tillägg på 274 000 euro för hyresutgifter för tillfälliga lokaler som står tomma på grund av att den grundliga reparationen av den norra delen av
statsrådsborgen fördröjs.
För utgifter inom projektet Sunda lokaler 2028 föreslås 0,5 miljoner euro.
För utrikesförvaltningens husbyggen föreslås ett tillägg på sammanlagt 5,1 miljoner euro, varav
1,19 miljoner euro anvisas bl.a. för kostnader för kanslibyte för Finlands FN-representation och
generalkonsulat i New York, 2,2 miljoner euro för en fortsatt grundlig reparation av ambassadfastigheten vid Finlands ambassad i Tokyo och ett 0,75 miljoner euro för kanslibyte för Finlands
ambassad i Teheran.
Det föreslås att fullmakten för egentligt utvecklingssamarbete höjs med 14,4 miljoner euro för finansiering av den andra finansieringsandelen av Finlands nationella betalningsandel av den fortsatta faciliteten för flyktingar i Turkiet (Refugee Facility for Turkey). Faciliteten för flyktingar i
Turkiet är en del av samarbetet mellan EU och Turkiet för att dämpa migrationsströmmarna från
Turkiet till Europa och förbättra flyktingarnas levnadsförhållanden i Turkiet. Till anslaget för
egentligt utvecklingssamarbete föreslås en höjning med 7,7 miljoner euro för att stödja Irak och
Syrien.
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I anslutning till Finlands EU-ordförandeskap 2019 föreslås ett tilläggsanslag på 2,719 miljoner
euro för polisens nödvändiga anskaffningar av materiel och utrustning.
Till de utgifter som under början av 2018 förorsakats av flyttandet av polishäktet i Jyväskylä till
tillfälliga lokaler föreslås 0,569 miljoner euro. För att höja säkerheten i fartygstrafiken föreslås
ett tilläggsanslag på 300 000 euro för att förbättra kameraövervakningssystemen vid hamnarna.
För Skyddspolisen föreslås 1,32 miljoner euro för utgifter som 2018 föranleds av byggandet av
en grund för infrastrukturen för underrättelseinhämtning som avser datatrafik.
Till försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 3,4 miljoner euro för de kostnader för utrustning och informationssystem som orsakas av lagen om militär underrättelseverksamhet samt
ett tillägg på 90 000 euro för de personalkostnader som lagen orsakar.
För reparation av Jurmo-fartygsklassen föreslås ett tillägg till beställningsfullmakten på 6 miljoner euro och ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro.
I utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 12,6 miljoner
euro för ersättande av valutakursförluster i samband med anskaffningar av försvarsmateriel. Under momenten inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås dessutom ett avdrag på
sammanlagt 12,2 miljoner euro som justering enligt den faktiska indexutvecklingen 2017.
Det föreslås att anslaget för utgifter för militär krishantering ökas med 1,641 miljoner euro på
grund av ändringar i verksamhetsmiljön för OIR-insatsen i Irak.
För överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland föreslås ett tillägg på
16,08 miljoner euro. Tillägget utgörs av Finlands andel av avkastningen 2017 på investeringar
som de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker innehar i grekiska statsobligationer. Investeringarna gjordes som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden.
Det föreslås att Senatfastigheter får rätt att överlåta en fastighet jämte byggnader i stadsdelen
Mejlans i Helsingfors för en köpesumma på 15 miljoner euro.
Till avräkningen till Åland föreslås ett tillägg på 7,764 miljoner euro på grund av en ändring i
statens beräknade inkomster.
För utgifter för genomförandet av Finlands och Kinas gemensamma temaår för vintersport 2019
föreslås 300 000 euro.
För stiftelsen Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö föreslås 0,6 miljoner euro i statsunderstöd som startkapital.
Till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital föreslås ett tillägg på 1 miljon euro, varvid finska statens andel av kapitalet stiger till 7 miljoner euro.
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För stödjande av verksamhetsbetingelserna för det yrkesmässiga allmänflyget föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro.
För uppnående av målen för energi- och klimatstrategin 2030 föreslås det att extra avgångar inom
tågtrafiken köps till ett belopp av 2 miljoner euro av VR-Group Ab.
Det föreslås att Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (STT) ska få ett tilläggsanslag
av engångsnatur på 1,5 miljoner euro för att trygga nyhetsverksamheten i en omställningsfas.
För understöd som betalas av Innovationsfinansieringsverket Business Finland föreslås ett tillägg
på 30 miljoner euro, vilket föranleds av ändringar i de beräknade betalningarna för projekt.
Det föreslås ett avdrag på 26,6 miljoner euro i anslaget för ersättningar för Finnvera Abp:s förluster till följd av en sänkning av nivån på förlustersättningar och det förbättrade konjunkturläget.
Det föreslås en fullmakt att utifrån anbudsförfaranden som omfattar en årlig elproduktion på i
medeltal 1,4 terawattimmar ingå förbindelser om att bevilja stöd till kraftverk inom ramen för det
nya premiesystemet för el som producerats med förnybara energikällor. Avsikten är att 2018 ordna ett anbudsförfarande och att uppskattningsvis tidigast 2020 börja genomföra de projekt för förnybar el som valts vid anbudsförfarandet.
I understöd för Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren rf föreslås ett tilläggsanslag på 0,5
miljoner euro för anskaffning av ett nytt servicefartyg.
För förnyelse av basutställningen vid Samemuseet och Övre Lapplands naturcentrum Siida föreslås 300 000 euro.
De av riksdagen godkända anslagen för 2018 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
Huvudtitel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde

Godkänd
budget
124 743 000
19 030 000
210 341 000
1 103 091 000
941 091 000
1 476 190 000
2 871 971 000
17 219 649 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

124 743 000
45 000
19 075 000
4 688 000
215 029 000
15 797 000 1 118 888 000
-4 575 000
936 516 000
9 795 000 1 485 985 000
18 027 000 2 889 998 000
69 024 000 17 288 673 000

6 605 494 000

40 892 000

6 646 386 000

2 606 429 000

13 560 000

2 619 989 000

3 388 195 000

57 471 000

3 445 666 000

2 822 226 000

146 805 000

2 969 031 000

A 14

ALLMÄN MOTIVERING

De av riksdagen godkända anslagen för 2018 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
33.

Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

15 009 185 000
184 304 000
1 231 910 000
55 813 849 000

7 467 000 15 016 652 000
1 836 000
186 140 000
- 1 231 910 000
380 832 000 56 194 681 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2018 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro
Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd
budget

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)

44 011 981 000
5 539 528 000

172 294 000 44 184 275 000
96 143 000 5 635 671 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

3 079 932 000 -1 344 605 000 1 735 327 000
55 813 849 000
380 832 000 56 194 681 000

2 769 190 000

21 000 000

2 790 190 000

413 218 000

1 436 000 000

1 849 218 000

52 733 917 000

1 725 437 000 54 459 354 000

Tilläggsbudgeten för 2018
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

172 294 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

109 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg ....................................................................
10. Övriga skatter
03. Bilskatt, tillägg ................................................................................
19. Övriga inkomster av skattenatur
05. Vissa avgifter för trafiken, avdrag ...................................................

109 000 000
65 000 000
65 000 000
-1 706 000
-1 706 000

16

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg .....
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
98. Inkomster från EU, avdrag ..............................................................
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg ..................................................................................................
28. Finansministeriets förvaltningsområde
25. Inkomster av metallmynt .................................................................
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg ..........................................................
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster, tillägg ......................................................
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg .................................................................................

96 143 000
671 000
671 000
-2 370 000
-2 370 000
2 000 000
2 000 000
—
—
1 600 000
1 600 000
4 242 000
4 242 000
90 000 000
90 000 000

Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
01. Ränteinkomster
05. Räntor på övriga lån, tillägg ............................................................
04. Andel i statens penninginstituts vinst
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg ..............................................

21 000 000
7 000 000
7 000 000
14 000 000
14 000 000
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Avdelning 15
15. LÅN

91 395 000

01. Lån som återbetalas till staten

1 436 000 000

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

Inkomstposternas totalbelopp:
380 832 000

1 436 000 000
-1 344 605 000
-1 344 605 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22

€

22. REPUBLIKENS PRESIDENT

45 000

02. Republikens presidents kansli

45 000

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

45 000

Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI

4 688 000

01. Förvaltning

4 657 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg
25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år) ..................................
30. Justitiekanslersämbetet

4 157 000
500 000
31 000

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

31 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................
10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år) ...............................................................................
30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg ..

15 797 000
7 101 000
2 001 000
5 100 000
—
—
8 696 000
8 696 000
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Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Ministeriet och förvaltningen

-4 575 000
392 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................
10. Domstolar och rättshjälp

250 000
66 000
46 000
30 000
2 735 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................
30. Åklagarna

123 000
115 000
1 940 000
557 000
829 000
829 000
850 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
40. Verkställighet av straff

850 000
1 314 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
50. Valutgifter

1 314 000
-10 695 000

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

-10 695 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................

9 795 000
-3 504 000
163 000
13 000

Huvudtitel 27

20

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

-3 680 000
10 761 000

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

9 225 000
1 536 000
—
1 860 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
40. Invandring

1 860 000
323 000
-55 000
378 000
355 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) ...........
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år) ......................................

355 000
—
—

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ...
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg .
30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................

18 027 000
198 000
198 000
16 472 000
-3 527 000
19 999 000
1 357 000
1 357 000
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Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

69 024 000

01. Förvaltning

17 858 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag), tillägg .................................................................
10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................
20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................
88. Senatfastigheter ...............................................................................
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) ..........................
70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag .....
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................

1 778 000
16 080 000
3 980 000
2 892 000
1 088 000
1 497 000
528 000
533 000
436 000
—
1 156 000
873 000
31 000
252 000
782 000
444 000
338 000
—
—
9 773 000

1 176 000
18 900 000
-8 377 000
-1 926 000

Huvudtitel 29

22

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg ....
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag .........................................................................
90. Stöd till kommunerna

7 378 000
7 764 000
200 000
-586 000
3 600 000

20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................................................
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg ........................................

3 600 000
23 000 000
23 000 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40 892 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

10 444 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg .............
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år), avdrag .........................................................
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter
för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg .............................
20. Yrkesutbildning
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg .....................................................................................

142 000
10 266 000
36 000
300 000
-300 000
11 307 000
307 000
2 000 000
9 000 000
16 042 000
42 000
16 000 000

Huvudtitel 30
40. Högskoleundervisning och forskning
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...........
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år), avdrag ........................................
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg .......
70. Studiestöd

23
450 000
84 000
792 000
5 000
8 000
-446 000
7 000
306 000

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg .............
80. Konst och kultur

6 000
300 000
2 343 000

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag), tillägg ...........................................
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) .......................................
52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag), tillägg .........................................................................
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), avdrag ..................
96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................

29 000
13 000
636 000
23 000
42 000
717 000
—
600 000
-717 000
1 000 000

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
10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)

13 560 000
774 000
208 000
566 000
—

Huvudtitel 31

24

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

—
—
—
4 857 000

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), avdrag ..........................................................................
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) ................
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................
40. Naturresursekonomi

1 474 000
1 943 000
-2 060 000
—
3 500 000
—
6 742 000

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg .....
64. Forststyrelsen

45 000
283 000
6 414 000
40 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................
70. Lantmäteri och datalager

40 000
1 147 000

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

1 147 000

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
10. Trafiknätet
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .........
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................

57 471 000
80 000
80 000
42 575 000
535 000
15 540 000
2 000 000

Huvudtitel 32
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......
20. Myndighetstjänster för trafiken

25
24 500 000
-156 000

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................................................................
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i
skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
45. Stöd till den allmänna nyhets- och aktualitetsverksamheten och den
nationella nyhetsbyråverksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................
50. Väder-, havs- och klimattjänster

-156 000
—
—
2 000 000
-2 000 000
14 708 000
66 000
1 500 000
13 142 000
264 000

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

264 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
88. Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 3 år) ......................................................................
89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................

146 805 000
62 361 000
189 000
1 172 000
15 000 000
46 000 000

Huvudtitel 32
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20. Närings- och innovationspolitik
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
(förslagsanslag), avdrag ...................................................................
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg .........................................................................
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg ..................................................................................................
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) ......................................................................................
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................
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), tillägg ..............................................................................
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg
60. Energipolitik
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag), tillägg ..................................................................................................
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) .....................

44 554 000
228 000
679 000
30 500 000
-26 153 000
39 300 000
5 800 000
—
-5 800 000
30 258 000
1 258 000
29 000 000
239 000
92 000
147 000
9 208 000
5 208 000
4 000 000
185 000
50 000
135 000
—
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Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

7 467 000

01. Förvaltning

1 701 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är
underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
02. Tillsyn
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................................
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................
08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag
2 år) ..................................................................................................
03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år) ...........................................................................
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg ..
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
(förslagsanslag) ................................................................................
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år) ...............................................................................

-108 000
1 613 000
196 000
1 252 000
75 000
95 000
30 000
252 000
800 000
1 773 000
773 000
—
1 000 000
3 741 000
3 741 000
—
—
—
—
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64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
(reservationsanslag 3 år) ..................................................................
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag ................

—
-1 000 000
-1 000 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 836 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader

1 392 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
10. Miljö- och naturvård

78 000
714 000
600 000
404 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................................................................
20. Samhällen, byggande och boende

504 000
-100 000
40 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg ................................................
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som
krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) ..................

Anslagens totalbelopp:
380 832 000

40 000
—
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 109 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Bedömningarna av hur det ekonomiska läget och den privata konsumtionen
kommer att utvecklas har förbättrats jämfört med den tidigare prognosen.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 65 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Intäktskalkylen höjs av att CO2-utsläppen för nya bilar inte har sjunkit i den takt
som antagits, vilket lett till att den faktiska genomsnittliga skatten på nya bilar har varit högre än
i prognoserna. Dessutom påverkas den prognostiserade ökningen av antalet beskattade bilar av
en positivare bedömning av hur den privata konsumtionen kommer att utvecklas.
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11.19

I intäktskalkylen har beaktats det gradvisa slopandet av bilskattestödet för taxibilar fr.o.m. den 1
juli 2018. Till följd av att skattestödet minskar beräknas intäkterna av bilskatten öka med ca 2 miljoner euro.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

65 000 000
911 000 000
977 138 446
963 541 452

19. Övriga inkomster av skattenatur
05. Vissa avgifter för trafiken
Under momentet dras det av 1 706 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 316 000 euro av en justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken och 1 390 000 euro av en justering av intäktskalkylen för trafiksäkerhetsavgiften.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till sänkning av tillsynsavgiften för flygtrafiken.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-1 706 000
28 900 000
27 830 502
19 573 229
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
F ö r k l a r i n g : Kapitlets finskspråkiga rubrik har ändrats.
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 671 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 624 000 euro av en ökning av inkomsterna av de handläggningsavgifter för visum som fås från de finska beskickningarna och 47 000 euro av en ökning
av inkomsterna från kursverksamhet inom militär krishantering.
Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

671 000
37 545 000
41 166 609
37 093 078

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
98. Inkomster från EU
Under momentet dras det av 2 370 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att tidsplanen för förskottsbetalningarna från EU preciserats.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-2 370 000
34 114 000
18 536 338
43 634 598
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12.27

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av dröjsmålsräntor till Försvarsmakten.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

28. Finansministeriets förvaltningsområde
25. Inkomster av metallmynt
Motiveringen till momentet ändras så att inkomstposten budgeteras som nettoinkomst.
F ö r k l a r i n g : Ordet ”nettoinkomst” hade av misstag fallit bort i den kompletterande budgetpropositionen, vilket nu föreslås bli korrigerat.
Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
50 000
5 933 398
8 825 441

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital ökas med
fondmedel och av statsunderstöd för startkapital för Sodan ja rauhan keskus Muisti genom användning av fondmedel.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 600 000
570 500 000
554 686 000
543 044 183
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31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 242 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget består av Trafikverkets andel av den mellanliggande betalningen av
TEN-T-stöd som EU beviljat för projektet Bankorridoren. Motsvarande tillägg har antecknats under moment 31.10.77 för projektet Mellersta Böle, spår i väster.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

4 242 000
4 700 000
27 821 478
153 194 639

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 90 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter
ökar på grund av högre priser för utsläppsrätter.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

90 000 000
117 100 000
154 217 200
120 589 200
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster
05. Räntor på övriga lån
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 att återbetalningen av de lån som beviljats för refinansieringsverksamhet när det gäller exporten har tidigarelagts.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

7 000 000
70 393 000
62 902 508
72 964 616

04. Andel i statens penninginstituts vinst
01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 14 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut för 2017 och på framställning av direktionen beslutat att banken intäktsför 104 miljoner euro till staten (27.3.2018).
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

14 000 000
90 000 000
91 000 000
98 000 000
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Avdelning 15
LÅN

01. Lån som återbetalas till staten
04. Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 436 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att återbetalningen av de lån som beviljats för refinansieringsverksamhet när det gäller exporten har tidigarelagts.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 1 344 605 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på
1 344 605 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 785 327 000 euro
år 2018. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
1 735 327 000 euro år 2018.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

1 785
-40
-10
1 735
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2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

15.03
-1 344 605 000
3 079 932 000
3 083 951 345
2 473 716 053
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ANSLAG

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

45 000
8 055 000
6 301 881
7 481 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 157 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgör 245 000 euro en överföring från moment 33.01.01 för utgifter
för anställning av en projektchef och en projektplanerare till TOIMI-projektet, 260 000 euro en
överföring från moment 29.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01 för organisering av
ministeriernas arkiv, 70 000 euro en överföring från moment 35.01.01 för stöd för miljöministeriets anskaffningar, 1 615 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för projektet för statsrådets gemensamma digitala skrivbord, 274 000 euro hyresutgifter för tillfälliga lokaler som temporärt står tomma på grund av att den grundliga renoveringen av statsrådsborgen fördröjts,
400 000 euro ministeriernas anskaffningsutgifter för säkerhetsutrustning, 130 000 euro utgifter
för minnesmärket över president Mauno Koivisto, 700 000 euro för utgifter som föranleds av
flyttningen av utrikesministeriets kommunikationscentral, 120 000 euro utgifter för statsrådets
hybridanalysverksamhet och 343 000 euro lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro.
Anslaget får användas
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028
samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrnings- och
sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogram.
F ö r k l a r i n g : Statsrådet fattade den 3 maj 2018 ett principbeslut om åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av
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dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden genomförs åtgärder för att i normal
fastighetsskötsel etablera ett tillvägagångssätt där man regelbundet ser över byggnadernas tillstånd, hur väl de lämpar sig för sitt syfte samt användarnas erfarenheter. Situationen bedöms i ett
multiprofessionellt samarbete. Anslaget under momentet används till stöd för genomförandet av
åtgärdsprogrammet, såsom samordning, interaktion, kommunikation och utredningar vid statsrådets kansli och vid ministerierna. Syftet är att ta i bruk en elektronisk webbplattform som stöder
nätverkssamarbete, öppen kommunikation och spridning av goda erfarenheter.
2018 I tilläggsb.

500 000

30. Justitiekanslersämbetet
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

31 000
3 405 000
3 467 000
3 631 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g : Huvudtitelns finskspråkiga rubrik har ändrats.

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 001 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgör 136 000 euro en tilläggsresursering av behandlingen av visumansökningar från Kina oberoende av ort med sex viseringstjänstemän och en expert på olaglig
invandring, 48 000 euro en tilläggsresursering av behandlingen av exporttillståndsansökningar,
121 000 euro en överföring från moment 24.30.66 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev i Ukraina fr.o.m. den 1
augusti 2018, 110 000 euro en överföring från moment 26.30.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga
representation i EU fr.o.m. den 1 augusti 2018, 97 000 euro en överföring från moment 28.01.01
för löneutgifter och andra utgifter för en finansattaché vid Finlands ständiga representation
fr.o.m. den 1 september 2018, 446 000 euro en överföring från moment 29.40.20 för löneutgifter
och andra utgifter för Team Finland Knowledge-sakkunniga vid Finlands ambassad i Buenos Aires i Argentina, Washington i Förenta Staterna och Singapore och 1 043 000 euro lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 190 000 euro av kanslibyte för Finlands generalkonsulat i New York och ständiga representation i FN, 2 200 000 euro av en fortsatt grundlig reparation
av ambassadfastigheten vid Finlands ambassad i Tokyo, 750 000 euro av kanslibyte för Finlands
ambassad i Teheran, 300 000 euro av renoveringen av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation i Genève, 500 000 euro av reparation av taket till kansliet vid Finlands ambassad i
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Köpenhamn och 160 000 euro av reparation av taket och byte av uppvärmningsmetod vid Finlands ambassad i Oslo.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
04.
05.
06.
08.
09.

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

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

1 990 000
9 575 000
245 000
5 554 000

6 204 000
676 000
22 999 000
248 000
293 000
8 541 000
1 422 000
252 000
57 999 000

F ö r k l a r i n g : Från punkterna 11., 14., 16. och 18. i dispositionsplanen avdras sammanlagt
6 204 000 euro. Motsvarande insatsutgifter täcks med hjälp av poster för dessa insatser som överförts från budgeten för 2017. Ett anslag motsvarande avdragen överförs till punkt 09. som fogas
till dispositionsplanen.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
09.

11.
14.

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

+6 204 000
-474 000
-2 429 000
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Ändringar i dispositionsplanen (euro)
16.
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
18.
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Sammanlagt

-899 000
-2 402 000
-

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

—
57 999 000
58 429 000
56 446 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 696 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID).
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst
7 500 000 euro per år.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

168 758 000
143 501 000
56 517 000
33 025 000
72 500 000
4 160 000
1 850 000
65 000 000
13 631 000
558 942 000

I anslaget ingår 5 580 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen samt
1 117 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete
(DFID).
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Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att man år 2018 får ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och
avge förbindelser som efter år 2018 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst
425 875 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att i 3 § 4 mom. i lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag
(291/1979) avsedda förbindelser kan avges till Finnfund på villkor som statsrådet i övrigt har fastställt om ersättning av förluster i anslutning till specialriskfinansiering, så att motvärdet av det
sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av
förbindelserna får vara högst 75 000 000 euro.
Dessutom ändras fördelningen av fullmakter att bevilja medel och fullmakter att ingå avtal under
momentet som följer:
Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

38 950 000
151 690 000
12 000 000
27 000 000
6 235 000
172 000 000
18 000 000
425 875 000

F ö r k l a r i n g : I ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 7 700 000 euro med anledning
av ett stöd till Irak och Syrien samt 1 117 000 euro av den betalningsandel som återbetalas till
Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete, som inte inverkar på beloppet av Finlands
offentliga bistånd.
I ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 121 000 euro i överföring till moment 24.01.01
för löneutgifter och andra utgifter inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev i
Ukraina fr.o.m. den 1 augusti 2018.
Ändringarna har tagits upp under punkt 2. i dispositionsplanen.
Under punkt 2. under fullmakter att bevilja medel och ingå avtal tas ett tillägg på 14 400 000 euro
in för finansiering av Finlands nationella betalningsandel av den fortsatta faciliteten för flyktingar
i Turkiet (Refugee Facility for Turkey) åren 2019—2024.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

8 696 000
550 246 000
528 195 000
504 343 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för demokratipriser.
F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 190 000 euro för lönejusteringar och en överföring på 90 000 euro från moment 28.70.20 för projektet automatisk
anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter samt som
avdrag en överföring på 30 000 euro till moment 25.01.50 för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för Opinionsnämnden för massmedier.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

250 000
19 988 000
20 357 000
21 428 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

66 000
7 961 000
7 288 000
7 408 000

25.10
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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46 000
9 530 000
8 301 000
7 290 000

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (1 000 euro)
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer
(högst)
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst)
Övriga understöd (högst)
Sammanlagt

4 855
3 317
220
8 392

F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 25.10.01 för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för Opinionsnämnden för massmedier. Tillägget tas in under punkten Övriga
understöd i dispositionsplanen.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

30 000
8 362 000
8 323 099
6 165 130

10. Domstolar och rättshjälp
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 123 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 73 000 euro av lönejusteringar medan 50 000 euro är en
överföring från moment 25.10.03 för utgifter som föranleds av databanksprojektets (AIPA) infrastruktur för rättegångssalar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (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 lönejusteringar.

123 000
8 544 000
8 627 000
8 968 000
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2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

115 000
13 447 000
12 709 000
15 319 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 940 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktas 1 990 000 euro för lönejusteringar och som avdrag 50 000 euro i överföring till moment 25.10.01 för utgifter som föranleds högsta domstolen för databanksprojektets (AIPA) infrastruktur för rättegångssalar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 557 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas dessutom 291 049,19
euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
Återtagandet av anslag föranleds av att 291 049,19 euro i utgifter för intressebevakningens köpta
tjänster som ska bokföras under moment 25.10.04 år 2017 felaktigt bokfördes under moment
25.01.20.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

557 000
65 052 000
61 152 000
61 849 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 829 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

25.30
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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829 000
100 493 000
103 271 000
110 100 000

30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 850 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 415 000 euro av lönejusteringar och 435 000 euro av det
ökade antalet brottmål.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

850 000
44 192 000
44 748 000
46 690 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 314 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 314 000
209 798 000
210 864 000
211 176 000

50. Valutgifter
20. Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 695 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 9 365 000 euro av att det inte förrättades någon andra
omgång vid presidentvalet och 1 330 000 euro av att postavgifterna för meddelandekorten vid
presidentvalet till största delen betalades med medel ur 2017 års budget.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 163 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

163 000
13 811 000
13 802 000
14 647 000

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

13 000
1 739 000
1 439 000
1 439 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 3 680 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att tidsplanen för inkomsterna från EU preciserats och av
att periodiseringen av de utgifter som betalas med anledning av det gjorts om.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-3 680 000
22 555 000
32 424 000
47 260 000
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10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 225 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 497 000 euro av lönejusteringar, 2 719 000 euro av
nödvändiga anskaffningar av utrustning och anordningar på grund av EU-ordförandeskapet,
569 000 euro av utgifter i samband med tillfälliga lokaler för polishäktet i Jyväskylä och 300 000
euro av en utökning av antalet övervakningskamerasystem i hamnarna för att öka säkerheten
inom fartygstrafiken.
Dessutom föranleds 140 000 euro av materielutgifter som hänger samman med det belopp som
Oljeskyddsfonden beviljat 2017 och som intäktsförts under moment 12.26.99.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 536 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 216 000 euro av lönejusteringar och 1 320 000 euro av
byggandet av infrastrukturen för underrättelseinhämtning som avser datatrafik.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 536 000
33 341 000
27 591 000
24 009 000

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Polisstyrelsen berättigas att ingå avtal för genomförande av KEJO-projektet till ett belopp av högst 1 792 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ombudgetering av den tidigare fullmakten. För anskaffning av KEJO-systemet har i budgeten för 2013 beviljats en fullmakt på 15 000 000 euro och
i tredje tilläggsbudgeten för 2014 en fullmakt på 5 000 000 euro, av vilka de utgifter som föranletts varit mindre än beräknat. För ingående av nya avtal som behövs för att gå vidare med projektet har i tredje tilläggsbudgeten för 2017 beviljats en ny fullmakt på 1 792 000 euro, som förblivit oanvänd i sin helhet på grund av att avtalen försenats.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
1 000 000
5 792 000
12 922 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 860 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 55 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 110 000 euro i överföring
till moment 24.01.01 för löner för en specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU och som tillägg 55 000 euro för lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-55 000
15 997 000
12 914 000
12 072 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 378 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

378 000
49 188 000
49 795 000
52 430 000
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40. Invandring
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 355 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

355 000
49 395 000
57 850 000
83 786 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av
dem budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Anslaget har budgeterats enligt principen om betalningsbeslut. Fördelningsgrunden preciseras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut endast i fråga
om förskottsuttagen och utjämningen av dem.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
137 594 000
210 296 423
529 814 155

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter i samband med understödjande av återresa.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
F ö r k l a r i n g : Under momentet betalas konsumtionsutgifter och överföringsutgifter. Anslaget
har budgeterats enligt principen om betalningsbeslut. Fördelningsgrunden preciseras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut endast i fråga om överföringsutgifterna, dvs.
understöden.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

—
6 800 000
8 800 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 198 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 108 000 euro av lönejusteringar och 90 000 euro av utgifter som föranleds av lagen om militär underrättelseverksamhet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

198 000
14 085 000
14 710 000
15 200 000

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 527 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 560 000 euro.
Fullmakt
Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 minskas med 31 290 000 euro
till 165 860 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 9 160 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2017, 1 072 000 euro på grund
av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2017 och 7 080 000 euro i överföring till
moment 27.10.18 samt som tillägg 8 825 000 euro på grund av lönejusteringar, 3 400 000 euro
på grund av utgifter som föranleds av lagen om militär underrättelseverksamhet och 1 560 000
euro på grund av ombudgetering av anslaget.
Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregåen-
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de års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.
Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 kan minskas, eftersom den fordonsanskaffning som ingick i beställningsfullmakten överförs till moment 27.10.18.
Det anslag som motsvarar återbudgeteringen återtas på grund av att leveranserna har fördröjts eller på grund av att medel har frigjorts av de reserverade medlen för beställningsfullmakten och
därmed kan användas för andra, motsvarande anskaffningar.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

2018

2019

2020

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för grundläggande
flygutbildning med VN-materiel
2 424
Beställningsfullmakten för underhåll av
simuleringssystemet för tvåsidig strid (KASI)
3 000
3 000
3 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 10 207
Beställningsfullmakten för partnerskap som
gäller underhåll (Millog)
95 559 95 131 93 897
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett
utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning
15 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 41 892
8 986
6 380
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 104 951 25 045 13 330
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett
utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning
2 157
4 581
4 581
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 275 190 136 743 121 188
Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018
Nya beställningsfullmakter sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2021

Sammanlagt
fr.o.m.
2022–
2018

2 424
9 000
10 207
284 587

5 600
8 754

15 000
62 858
152 080

14 354

11 319
547 475

27 452
27 452

4 500
4 500

4 500 166 441
4 500 166 441

289 778 252 144 148 640

18 854

4 500 713 916

14 588 115 401
14 588 115 401

-3 527 000
1 941 231 000
1 903 589 000
1 899 710 000
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18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 999 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 129 433 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds
av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakt
Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2018 (PVKEH 2018) ökas med 30 790 000 euro till 1 638 850 000 euro utan att betalningstiden
för beställningsfullmakten ändras.
Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2017 (PVKEH 2017) ökas med 6 000 000 euro till 507 000 000 euro utan att betalningstiden för
beställningsfullmakten ändras.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 762 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2017 samt som tillägg
13 681 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2017,
2 000 000 euro till reparation av Jurmo-båtklassen och 7 080 000 euro i överföring från moment
27.10.01.
Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.
Ökningen av maximibeloppet av beställningsfullmakten för PVKEH 2018 föranleds av att fordonsanskaffningen överförs från moment 27.10.01 till moment 27.10.18.
Ökningen av maximibeloppet av beställningsfullmakten och anslaget för PVKEH 2017 med
2 000 000 euro i fråga om Jurmo-båtklassen föranleds av en oförutsedd och allvarlig typspecifik
skrovskada som upptäckts i samband med den grundliga reparationen.
Efter de ändringar som gjorts beräknas 355 747 000 euro av anslaget användas till betalning av
utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 10 919 000 euro till betalning
av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt
129 433 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.
Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

2018

2019

2020

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1)
19 100
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2012)
3 371 25 000
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2014)
58 450 25 186 22 000
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2015)
19 025 12 500
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2016)
54 900 12 000 12 355
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2017)
81 821 124 127 97 723
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 236 667 198 813 132 078

2021

2022–

Sammanlagt
fr.o.m.
2018

19 100
28 371
105 636
31 525
79 255
27 299
27 299

99 130
99 130

430 100
693 987

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2018)
121 080 381 980 283 210 249 490 603 090 1 638 850
Ny beställningsfullmakt sammanlagt
121 080 381 980 283 210 249 490 603 090 1 638 850
Fullmakter sammanlagt

357 747 580 793 415 288 276 789 702 220 2 332 837

2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 357 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
01.
02.
03.
04.
05.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak

915 000
105 000
2 438 000
5 470 000
17 071 000
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Dispositionsplan (euro)
07.
08.
10.
11.
15.
16.
17.
18.
20.

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

5 512 000
7 900 000
230 000
320 000
16 645 000
175 000
653 000
56 000

891 000
58 381 000

F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 641 000 euro för merutgifter för militär krishantering och som avdrag 284 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet
med den faktiska indexutvecklingen 2017. Behovet beror på att OIR-insatsen i Irak överförs till
ett annat verksamhetsområde.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
05.
20.

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 641 000

-284 000
1 357 000

1 357 000
57 024 000
57 359 000
35 761 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 778 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 500 000 euro av en överföring från moment 28.70.20
för köp av tjänster och personalutgifter för genomförande av produktivitetsanalyser och 278 000
euro av lönejusteringar. Dessutom ökas anslaget under momentet med 97 000 euro, som överförs
till moment 24.01.01 för löneutgifter för en specialsakkunnig inom finansiella tjänster vid Finlands EU-representation.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 778 000
30 415 000
30 295 000
30 363 000

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 080 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget utgörs av Finlands andel av avkastningen 2017 av investeringar som
de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker innehar i grekiska statsobligationer som
en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden.
2018 I tilläggsb.
2018 budget

10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 892 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

16 080 000
13 000 000
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2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 088 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 088 000
164 518 000
159 837 000
172 251 000

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 528 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 121 000 euro av lönejusteringar och 407 000 euro av en
överföring från moment 28.70.20 för projektet för robotiserad processautomation.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

528 000
23 721 000
22 837 000
28 616 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 533 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra kundservicen.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

533 000
2 000 000
1 034 340
-289 139

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 436 000 euro.

28.30
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F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra kundservicen.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

436 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000

88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att till Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1 överlåta fastighet nr 91-15-529-6 jämte byggnader i stadsdelen Mejlans
i Helsingfors stad för en köpesumma på 15 miljoner euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.
F ö r k l a r i n g : Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad
i stadsdelen Mejlans. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande,
var det högsta och valda budet på fastighetsförmögenheten 15 miljoner euro, vilket motsvarar
fastighetens verkliga värde. Köpare är Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1, vars hela aktiestock ägs av Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
—
—
—

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 873 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 430 000 euro av ändringar i statistikproduktionen till
följd av social- och hälsovårdsreformen och EU-rättsakter, 395 000 euro av lönejusteringar och
48 000 euro av ökade lönekostnader i anslutning till statistikintervjuarnas semestrar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

873 000
47 299 000
47 138 000
50 179 000
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02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

31 000
3 412 000
3 382 000
3 714 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 252 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 215 000 euro av kostnader för ändringar i informationssystemen till följd av ändringar i moderskapslagen och 37 000 euro av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

252 000
33 469 000
10 060 000
7 623 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 444 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

444 000
50 402 000
53 560 000
56 022 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 338 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

338 000
27 899 000
28 429 000
31 111 000

28.60
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60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Fullmakt
År 2018 får i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem
för Konkurrens- och konsumentverket, Naturresursinstitutet, Statens center för informations- och
kommunikationsteknik Valtori och Utbildningsstyrelsen ingås fullmakter för att
a) betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 715 000 euro per år, samt
b) dessutom från och med 2023 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive
år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 670 000 euro per år.
Ovannämnda utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag.
F ö r k l a r i n g : Vid sådana strukturomvandlingar inom statsförvaltningen där nya ämbetsverk
inrättas tar man i bruk lönesystem för dem. De föranleder merkostnader, eftersom lönerna för den
personal som övergår är tryggade och en del av personalen får löneförhöjningar. Finansministeriet och de huvudavtalsorganisationer som företräder de statsanställda har den 9 januari 2018 ingått ett tjänste- och arbetskollektivavtal om finansieringen av dessa avtal för ämbetsverken i fråga. Enligt det baserar sig finansieringen huvudsakligen på avtalsposter som genomförs ämbetsverksvis, men till 1/3 på arbetsgivarfinansiering. Dessutom är utgångspunkten enligt det en
övergångsperiod på högst fem år.
Det är ändamålsenligt att använda fullmakten för införlivande av arbetsgivarfinansieringen på 1/
3 och övergångsperioden på högst fem år i de ämbetsverksvisa tjänste- och arbetskollektivavtalen
i stället för att finansministeriet ingår dessa avtal centrerat och avtalen sedan ska godkännas separat av statsrådet och riksdagens finansutskott, vilket krävs enligt det vanliga förfarandet. Ovannämnda tjänste- och arbetskollektivavtal av den 9 januari 2018 har ingåtts på det villkor att den
här avsedda fullmakten ges i statsbudgeten.
Ämbetsverken ges fullmakt att ingå och finansministeriet fullmakt att godkänna ett sådant avtal
för respektive ämbetsverk. När avtalen ingås ska i dem tas in sådana avtalsbestämmelser om detta
som håller sig inom ramen för fullmakten. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) ska
säkerställa detta när det granskar och godkänner de enskilda avtalen. Samtidigt preciseras de penningbelopp som ämbetsverket varje år ska betala på basis av fullmakterna i punkt a och b och hur
de minskar enligt följande: Åtagandet ska ske i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om
ibruktagandet av lönesystemet. En förutsättning för åtagandet är att den resterande andelen av avtalets totala kostnader täcks med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering (punkt a) och att kostnaderna minskas genom senare ämbetsverkspotter och annan
tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering som används för dem, tills kostnaderna täckts med
dem i sin helhet (punkt b). De ovannämnda kostnader som föranleds av de avtal som ingåtts på
basis av fullmakten finansieras under de berörda åren med varje ämbetsverks tillgängliga anslag.
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Fullmaktsbeloppen har vid lämnandet av tilläggsbudgetpropositionen dimensionerats på basis av
situationen vid de berörda ämbetsverken och med beaktande av ämbetsverkspotterna enligt statens avtalsperiod 2018—2020. Fullmaktens belopp för de enskilda verken bestäms separat.
Övervakningen av fullmakten sträcker sig till det sista år under vilket lönerna betalats. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) svarar för övervakningen och de uppgifter som behövs vid
den.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
15 000
12 567
12 744

70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 176 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till behovsprövade
statsunderstöd.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 och föranleds av beredningen
av en redogörelse för artificiell intelligens och informationspolitik, främjande av användning av
e-tjänster i första hand och utveckling av nätverk för artificiell intelligens inom offentliga tjänster.
Momentets rubrik har ändrats. Ändringen av rubriken beror på att avsikten är att använda anslaget
under momentet till styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken
(IKT) inom hela den offentliga förvaltningen och inte enbart inom statsförvaltningen.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 176 000
4 125 000
6 000 000
3 800 000

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen
och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 15 000 000 euro av genomförandet av ändringar i informations- och kommunikationstekniken (IKT) i anslutning till inrättandet av de nya landskapen
och av relaterade konsolideringskostnader för informationssystem, 2 500 000 euro av anskaffning av tjänster till stöd för genomförandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen och
1 400 000 euro av kostnader för landskapsinformationsprogrammet.

28.70
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
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18 900 000
180 070 000
53 300 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 8 377 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget utgör 1 615 000 euro en överföring till moment 23.01.01 för projektet för statsrådets gemensamma digitala skrivbord, 90 000 euro till moment 25.01.01 för projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter, 1 500 000 euro till moment 28.01.01 för köp av tjänster och personalutgifter för genomförande av produktivitetsanalyser, 407 000 euro till moment 28.20.01 för projektet för
robotiserad processautomation, 533 000 euro till moment 28.20.07 för utnyttjande av artificiell
intelligens för att förbättra kundservicen, 436 000 euro till moment 28.20.09 för utnyttjande av
artificiell intelligens för att förbättra kundservicen, 1 196 000 euro till moment 30.20.02 för
ELTE-projektet, 1 040 000 euro till moment 30.20.03 för Hyrrä-projektet, 800 000 euro till moment 30.20.03 för projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn
och tvärvillkor och 760 000 euro till moment 32.20.06 för utvecklande av produktionsfrämjande
AI-tillämpningar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 926 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget utgör 750 000 euro en överföring till moment 30.70.01 för ASREK-projektet och 1 176 000 euro en överföring till moment 28.70.01 för beredning av en redogörelse om artificiell intelligens och informationspolitik, främjande av användning av e-tjänster
i första hand och utveckling av nätverk för artificiell intelligens.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-1 926 000
4 176 000
—
175 000
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80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 764 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2018 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 1 mars 2018 är skattegottgörelsens belopp 15 196 476 euro år 2016.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

200 000
15 000 000
23 945 287
9 508 580

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 586 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år
2017 och som ska återbäras till landskapet Åland är mindre än beräknat.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-586 000
13 000 000
11 433 278
11 104 686

90. Stöd till kommunerna
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 600 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 3 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att det tidigare budgeterade anslaget återbudgeteras. Genom ombudgetering av anslaget möjliggörs bl.a. ibruktagande av resultaten av programmet för

28.91
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utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning samt driften under utvecklingsprogrammet.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

3 600 000
2 475 000
1 400 000
7 000 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till följande återbäringar som betalas på ansökan:
1) återbäring enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom
jordbruket (603/2006)
2) skatteåterbäring för energiintensiva företag enligt 8 a § i lagen om ändring av lagen om accis
på elström och vissa bränslen (1168/2002).
F ö r k l a r i n g : I ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 25 000 000 euro till följd av regeringens beslut att stödja jordbruksidkare som drabbats av svåra skördeförhållanden hösten
2017 genom att kompensera dem för höjda maskin- och torkningskostnader med hjälp av en temporär tilläggsåterbäring för användning av lätt brännolja i jordbruket 2017, varav 10 000 000 euro
är en överföring från moment 30.20.61. I ändringen av anslaget har som avdrag beaktats
2 000 000 euro till följd av att beloppet av skatteåterbäringar för energiintensiva företag var lägre
än beräknat 2017.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

23 000 000
261 000 000
242 444 004
243 224 128
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 142 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 192 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 50 000 euro till moment 23.01.01 för organisering av ministeriernas arkiv.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

142 000
17 672 000
19 674 000
19 731 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 266 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas 10 000 000 euro
till stöd för genomförandet av Grundskoleforumets mål och åtgärder för en jämställd grundskola
på olika nivåer inom spetsprojektet Kompetens och utbildning och 80 000 euro till betalning av
utgifter för Euroguidance-verksamheten.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 186 000 euro av lönejusteringar, 80 000 euro av en överföring från moment 32.30.01 för Euroguidance-verksamheten och 10 000 000 euro av en överföring från moment 29.40.20 till spetsprojektet Kompetens och utbildning för genomförande av
programmet Den nya grundskolan.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

10 266 000
58 458 000
60 205 000
59 793 030

29.01
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03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 36 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till ett belopp av högst 3 655 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för
utbildningsutvärdering
2) till ett belopp av högst 3 834 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

36 000
7 453 000
6 972 000
6 345 270

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till utgifter
och understöd som föranleds av genomförandet av det internationella temaåret för vintersport
2019.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförande och samordning av åtgärder för Finlands
och Kinas gemensamma temaår för vintersport.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

300 000
3 058 000
3 058 000
3 543 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 29.70.55 och föranleds av att rätten till
studiestöd utvidgas till studerande som passerat läropliktsåldern.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-300 000
8 090 000
8 090 000
2 190 000
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10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 307 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

307 000
41 254 000
42 183 000
43 082 000

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 26 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande, språkförsök, främjande av den grundläggande
konstundervisningens tillgänglighet samt pilotförsök med tutorlärarmodellen inom gymnasieutbildningen under läsår 2018—2019.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det pilotförsök som inleds för att sporra läroanstalter på
andra stadiet att utveckla lösningar för sänkta kostnader för läromedel.
Ändringen av motiveringen föranleds av pilotförsöket med tutorlärarmodellen inom gymnasieutbildningen.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 000 000
39 557 000
34 016 000
18 096 950

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 7 418 000 euro
till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).
Dessutom ändras fördelningen av enheter som berättigar till statsandel enligt följande:
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Enheter som berättigar till statsandel

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader
Statsandel för studiecentralers driftskostnader
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader

maximibelopp

enhet

1 714 234
248 708
159 871
53 756

undervisningstimme
studerandevecka
undervisningstimme
undervisningstimme

F ö r k l a r i n g : Av tillägget riktas 5 000 000 euro till utbildning som stöder genomförandet av
programmet för artificiell intelligens i samband med stärkandet av den digitala kompetensen,
2 000 000 euro till utökande av antalet undervisningstimmar för möjliggörande av tillräcklig undervisning i läs- och skrivkunskap och finska/svenska samt 2 000 000 euro till att förbättra kunnandet hos personer med svaga grundläggande färdigheter genom utbildning som grundar sig på
en personlig studieplan och som finansieras med studiesedel.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

20. Yrkesutbildning
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

42 000
7 930 000
7 975 000
8 171 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 764 044 000 euro
till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till
anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den
ovannämnda lagen.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 179 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför
sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 6 500 studerandeår.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av ett pilotförsök av engångsnatur som
gäller yrkeskompetens, där målsättningen är att skapa en modell för att möjliggöra branschbyte
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genom skräddarsydd utbildning. Det görs även en satsning på utbildning för att förbättra kunnandet hos personer med svaga grundläggande färdigheter.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

16 000 000
774 071 000
716 534 669
717 763 091

40. Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av
Finlands Akademi får det 2018 ingås förbindelser till ett värde av 343 335 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 7 000 euro till fullmakten föranleds av lönejusteringar. Motsvarande anslagsökning har beaktats under moment 29.40.51.
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 84 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

84 000
11 605 000
12 081 000
12 821 000

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 792 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 117 000 euro av lönejusteringar och 675 000 euro av ett
pilotförsök med massdigitalisering av dokumentmaterial och förberedelser inför inledandet av
projektet. Genom massdigitaliseringen genomförs statsrådets principbeslut av den 21 juni 2017
om att digitalisera dokumentmaterial och arkivera det endast i elektronisk form.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

792 000
17 031 000
17 960 000
18 045 000
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2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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5 000
1 113 000
1 145 000
1 260 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

8 000
1 648 000
1 681 000
1 733 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet dras det av 446 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 18 100 000
euro till betalning av utgifter och understöd för reformerandet av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning och för genomförandet av programmet för kompletterande
utbildning inom digital pedagogik och för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning samt för specialiseringsutbildning för lärarpersonal och högst 18 300 000 euro till betalning
av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan
universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten
inom det tekniska området i Sydvästra Finland.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 446 000 euro i överföring
till moment 24.01.01 till utgifter för högskole- och forskningspolitiska experter och 10 000 000
euro i överföring till moment 29.01.02 till spetsprojektet Kompetens och utbildning för genomförande av programmet Den nya grundskolan och som tillägg 10 000 000 euro för genomförandet
av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft i syfte att säkerställa tillgången på arbetskraft.
Undervisnings- och kulturministeriet inrättar tillsammans med utrikesministeriet ett Team Finland Knowledge-nätverk på sju stationeringsorter under 2018—2019.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-446 000
142 821 000
110 981 000
55 712 700
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51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

7 000
276 665 000
221 609 869
227 586 816

70. Studiestöd
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

6 000
613 000
696 000
643 000

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 29.01.53 och föranleds av att rätten till
studiestöd utvidgas till studerande som passerat läropliktsåldern. Studiestödsrätten utvidgas så att
man från och med den 1 augusti 2018 kan få studiestöd för studier inom den grundläggande utbildningen för vuxna också vid andra läroanstalter än folkhögskolor.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

300 000
449 326 000
602 051 463
767 736 706
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2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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29 000
3 966 000
4 052 000
4 362 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

13 000
2 277 000
2 121 000
2 192 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 636 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 500 000 euro av arkitekturtävlingen i fråga om lokalbyggnadsprojektet för Nationalmuseets tillfälliga utställningar och 136 000 euro av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

636 000
19 316 000
23 093 000
21 731 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

23 000
4 866 000
4 937 000
5 448 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

42 000
5 969 000
6 080 000
6 491 000
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31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 717 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 29.80.53 och föranleds av det ändrade
förfarandet för finansieringen av kulturinstitutioner.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

717 000
48 565 000
48 387 827
51 091 143

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter och understöd för kulturpolitiska forsknings-, utrednings- och utvecklingsprojekt.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
7 880 000
8 293 000
9 821 000

52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av understöd för startkapitalet för Sodan ja rauhan keskus Muisti.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av statsunderstöd för startkapital för Sodan ja rauhan keskus
Muisti.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

600 000
238 294 000
233 369 046
233 260 678

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet dras det av 717 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja
statsunderstöd till stiftelsen Saamelaismuseosäätiö för hyreskostnader för utbyggnaden av Samemuseet Siidas museibyggnad så att museets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst
1 311 000 euro från och med 2022.
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F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 29.80.31 och föranleds av det ändrade
förfarandet för finansieringen av kulturinstitutioner.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-717 000
27 381 000
26 847 335
24 548 984

96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av stiftelsens kapital genom att penningspelsverksamhetens fondmedel frigörs.
2018 I tilläggsb.
2018 budget

1 000 000
6 000 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS OMKOSTNADER

01. Förvaltning och forskning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 208 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

208 000
24 010 000
26 184 000
24 645 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 566 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

566 000
70 004 000
72 401 000
78 632 000

10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till programperioden 2014—2020 för 80 250 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för
2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2018.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten har i statsbudgeten för 2018 dimensionerats till 67 500 000 euro.
Fullmakten under momentet ökas med 12 750 000 euro. Av bevillningsfullmakten enligt bud-
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getramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 (landsbygdsprogrammet) för åren 2015 och 2016 har sammanlagt 12 750 000
euro förblivit oanvänt. För att genomföra landsbygdsprogrammets åtgärder fullt ut behövs en ombudgetering av fullmakten.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt
föranleder (mn euro)

Förbindelser som ingåtts före
2018
Förbindelser 2018 1)
Utgifter sammanlagt
1) I

2018

2019

2020

2021

70,6
27,9
98,52)

28,1
37,2
65,3

4,8
23,2
28,0

4,6
4,6

Sammanlagt
2022— fr.o.m. 2018

-

103,5
92,9
196,4

förbindelserna för 2018 har beaktats den fullmakt som överförs från föregående år.

2) År

2018 beräknas 23,2 miljoner euro av utgifterna bli finansierade med anslag som överförts från föregående år.

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

—
75 276 000
71 976 000
54 800 000

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 återtas
1 440 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det anslag under momentet som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för
2016 behövs som en del av åtgärderna för främjande av livsmedelsexport och projekt för ökad
internationalisering av livsmedelsföretag och ska användas för att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen. För genomförandet av åtgärderna föreslås det att 1 440 000
euro, motsvarande det återtagna anslaget, tas in under moment 30.20.47.
Återtagandet av anslag har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut

—
—
35 000 000
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64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till programperioden 2014—2020 för 121 818 000 euro, varav 29 725 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 92 093 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten har i statsbudgeten för 2018 dimensionerats till 118 500 000 euro.
Av de avslutade, avbrutna och icke genomförda företags- och projektstöden inom programmet
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har fullmakter återtagits till ett belopp av
3 318 000 euro, varav 925 000 euro inom åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och
2 393 000 euro inom andra åtgärder som finansieras under detta moment. Den återtagna fullmakten omfattar inte riksomfattande projekt, interregionala projekt, vattenskyddsprojekt, Leadergruppers samprojekt och verksamhetspenningar eller tekniskt bistånd. Den återtagna fullmakten
ombudgeteras för att främja att programmet utnyttjas fullt ut.
Ökning av fullmakten (mn euro)

Programmet för utveckling av landsbygden
i Fastlandsfinland (programperioden
2014—2020), varav
— EU:s andel
— statens andel
Sammanlagt

Budgeten

Tilläggsbudgetpropositionen

Sammanlagt

54,238
64,262
118,500

1,529
1,789
3,318

55,767
66,051
121,818

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

—
136 800 000
126 821 126
40 650 185

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 474 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 1 000 000 euro
till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och
följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 278 000 euro av lönejusteringar och 1 196 000 euro av en
överföring från moment 28.70.20 för projektet Hantering av hälsan hos djur (ELTE).
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Prisstödet för avgiftsbelagda djurundersökningar höjs med 424 000 euro. I syfte att upptäcka
djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig
mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover.
Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar
antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 474 000
38 125 000
40 262 000
41 927 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 943 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 103 000 euro av lönejusteringar och 1 840 000 euro av en
överföring från moment 28.70.20, varav 1 040 000 euro anvisas för Hyrrä-projektet och 800 000
euro för projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 943 000
22 178 000
24 202 000
26 250 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 060 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 30.20.47. Det anslag som överförs behövs för åtgärder för främjande av livsmedelsexport och projekt för ökad internationalisering av
livsmedelsföretag i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-2 060 000
325 400 000
327 900 000
321 700 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till räntestödsutgifter
för produktionsavgifter för socker och isoglukos som återbärs på basis av rådets förordning (EU)
2018/264.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att använda anslaget till att betala räntestödsutgifter i samband med återbäring av produktionsavgifter för socker
och isoglukos. Europeiska unionens domstol har fastställt att räntorna ska betalas med nationella
medel. Ränta enligt de slutliga beräkningarna betalas till Sucros Ab, sockerbetsförsäljare och Fin-
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ska Socker Ab. Medlemsstaterna kan ansöka om återbetalning av ränteutgifterna hos kommissionen.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
531 130 000
533 706 680
587 810 345

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är avsett för att finansiera åtgärder för främjande av livsmedelsexport
och projekt för ökad internationalisering av livsmedelsföretag. Av tillägget utgör 2 060 000 euro
en överföring från moment 30.20.40 och 1 440 000 euro övrig ökning motsvarande återtagandet
under moment 30.10.44 i den tredje tilläggsbudgeten för 2016.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

3 500 000
3 119 000
6 839 000
2 299 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Det treåriga reservationsanslag på 15 000 000 euro som beviljats i den tredje tilläggsbudgeten för
2017 återtas.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 10 000 000 euro i överföring
till moment 28.91.41 och som tillägg 10 000 000 euro för att användas till en överföring till
Gårdsbrukets utvecklingsfond.
Efter det föreslagna tillägget kunde med beaktande av tidigare överföringar till Gårdsbrukets utvecklingsfond år 2018 i enlighet med regeringsprogrammet överföras ett anslag på 49 000 000
euro för att användas till åtgärder inom spetsprojekt 4 (Den finländska matproduktionen ska bli
lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större) som ingår i regeringsprogrammets strategiska mål för bioekonomi och ren teknik.
Ändringen grundar sig på regeringens beslut att stödja lantbruksföretagare som drabbats av de
svåra skördeförhållandena hösten 2017 genom att höja återäringen av energiskatt inom jordbruket i överensstämmelse med EU-lagstiftningen.
Återtagandet av anslag har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

30.40
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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—
49 000 000
48 000 000
11 000 000

40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

45 000
13 520 000
13 520 000
13 519 000

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 283 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

283 000
39 900 000
41 200 000
40 800 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 414 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget har 14 732 000 euro reserverats
för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ombudgetering av det anslag som
återtagits i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program under programperioden
2014—2020, för att EU:s och den nationella finansiering som anvisats i det operativa programmet ska kunna utnyttjas fullt ut. Av det treåriga reservationsanslag på 36 384 000 euro som budgeterats i 2015 års budget har 6 414 000 euro förblivit oanvänt och återtagits. Av detta belopp är
EU:s andel 832 000 euro och den nationella andelen 5 582 000 euro. Åtgärderna inom det operativa programmet har till en början betonat sådana åtgärder där EU:s andel av projektfinansieringen är stor.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

6 414 000
20 362 000
20 881 000
20 837 000
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64. Forststyrelsen
2. Ändringar i grundkapitalet
Motiveringen till kapitlet ändras så att grundkapitalet kan höjas med 12,879 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt budgeten för 2018 kan grundkapitalet minskas med 1,003 miljoner euro.
När Forststyrelsens grundkapital höjs med 13,882 miljoner euro på grund av överföringen av fastigheter från Naturresursinstitutet till Forststyrelsen, ökar grundkapitalet med 12,879 miljoner euro.
Överföringen av de fastigheter på sammanlagt 1 793 hektar som tidigare var i Naturresursinstitutets besittning till Forststyrelsen grundar sig på genomförandet av statens fastighetsstrategi. Enligt strategin ska statens egendom i form av jord-, skogs- och vattenområden koncentreras till
Forststyrelsen. När överföringen har genomförts uppskattas Forststyrelsens grundkapital vid utgången av 2018 uppgå till 2 609,4 miljoner euro.
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

40 000
7 554 000
5 514 000
5 754 000

70. Lantmäteri och datalager
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 147 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 750 000 euro av kostnader för planeringen och genomförandet av det digitaliseringsfrämjande projektet för bostadsaktieregistret (ASREK) som en
överföring från moment 28.70.22 och 397 000 euro av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 147 000
50 237 000
47 452 000
47 929 000

83

Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 125 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 45 000 euro till moment 23.01.01 för organisering av ministeriernas arkiv.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

80 000
14 281 000
15 171 000
15 534 000

10. Trafiknätet
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 535 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

535 000
73 014 000
74 313 000
78 265 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 540 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 7 800 000 euro av genomförandet av objekten enligt
broavtalet för Egentliga Finland. I projektet lv 185 förbättras de planskilda anslutningarna i Perno
och Ihala och i projektet rv 12 Eura—Raijala genomförs åtgärder som förbättrar trafikflödet.
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Av tillägget föranleds dessutom 3 100 000 euroa av byggandet av en planskild anslutning i Jakobstad på stamväg 68 vid Snellmans fabrik och 4 640 000 euro av genomförandet av projektet
förbättring av landsväg 5013 på Kuhasalontie. Syftet med projektet är att möjliggöra en senare
förbättring av bangården i Joensuu, som redan kommit till slutet av sin livscykel.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av statsunderstöd för stödjande av verksamhetsbetingelserna för det yrkesmässiga allmänflyget.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 000 000
2 490 000
1 150 000
1 150 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 24 500 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) 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 48 800 000 euro
2) i anslutning till projektet rv 4 Uleåborg—Kemi så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 140 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats ett behov av tilläggsanslag
för projektet Mellersta Böle, spår i väster, på grund av en justering av fullmakten. Av det tillägg
på 8 800 000 euro som behövs täcks en del med ett anslag på 4 242 000 euro som motsvarar den
mellanliggande betalningen av TEN-T-stödprojektet Bankorridoren och som intäktsförs under
moment 12.31.10.
Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 500 000 euro för projektet E18 Fredrikshamns omfartsväg. Det behövs tilläggsanslag för projektet efter färdigställandet på grund av reparation av en oförutsedd sättning på projektområdet.
Vid ändringen av anslaget har som en resekvensering av anslaget från 2019 till 2018 beaktats
15 000 000 euro för projektet Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki,
1 fasen.
Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:
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Mellersta Böle, spår i väster
Fullmakten för projektet justeras med 8 800 000 euro från 40 000 000 euro till 48 800 000 euro.
Justeringen av avtalsfullmakten beror på att helhetsbilden av projektet har preciserats i och med
att planerna färdigställts och byggnadsarbetena inletts och på att kostnaderna för de nödvändiga
arbetena har klarlagts. Av behovet av tilläggsanslag täcks 4 242 000 euro med anslag som motsvarar intäktsföringen av TEN-T-stöden för projektet Bankorridoren.
Rv 4 Uleåborg—Kemi
Fullmakten för projektet justeras med 15 000 000 euro från 125 000 000 euro till 140 000 000 euro. Justeringen av avtalsfullmakten föranleds av en ombyggnad av broarna vid Ule älv på grund
av att maximimassorna ökat i den tunga trafiken. Behovet av anslag infaller åren 2019—2020.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

20. Myndighetstjänster för trafiken
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 156 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 160 000 euro i lönejusteringar och som avdrag 316 000 euro på grund av den sänkta tillsynsavgiften för flygtrafiken. Tillsynsavgiften sänks från 1,20 euro till 1,00 euro den 1 juli 2018.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till sänkning av tillsynsavgiften för flygtrafiken.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-156 000
46 953 000
46 784 000
47 703 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå
avtal om upphandling av tågtrafiktjänster åren 2018—2019 till ett belopp av högst 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av extra köp av tågtrafik av VRGroup Ab åren 2018—2019. De extra köpen uppgår till 2 000 000 euro per år. Den fullmakt som
beviljats i budgeten för 2016 är 120 680 000 euro.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
89 974 000
84 524 000
82 774 000

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att den fullmakt att med långvariga avtal köpa tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården som beviljades i budgeten för 2017 får användas
till att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafik till den del fullmakten ännu inte har
utnyttjats.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 31.30.66 för anskaffning av avtalsenliga
tjänster inom förbindelsefartygstrafiken, fortsatta brygginvesteringar och beredskap för andra
överraskande utgiftsposter.
I budgeten för 2017 beviljades under momentet en fullmakt att ingå avtal för köp av tjänster inom
förbindelsefartygstrafiken till ett belopp av högst 10 700 000 euro. Genom fullmakten tryggas
servicen på rutterna i norra Nagu och Rimito. Upphandlingen kunde inte inledas under 2017 och
i statsbudgeten för 2018 saknades anteckning om fullmakt. Avtal om köp av transporttjänster kan
inte undertecknas utan fullmakt.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

2 000 000
12 683 000
12 990 000
12 500 000

66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till förbindelsefartygstjänster i skärgården på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis, till konsumtionsutgifter, redogörelser
och information som föranleds av dessa tjänster samt till reparation av de bryggor som används
för skärgårdens förbindelsefartygstrafik på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 31.30.64. Anslaget kan omfördelas eftersom kostnadsutvecklingen i fråga om avtal om transportservice har varit klart måttligare än väntat.
Genom överföringen och kompletteringen av motiveringen tryggas en tillräcklig finansiering under båda momenten med beaktande av de årliga index- och bränslehöjningarna inom avtalen om
transportservice och genomförandet av obligatoriska brygginvesteringar.

31.40
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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-2 000 000
5 303 000
5 303 000
5 303 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

66 000
13 156 000
11 049 000
10 490 256

45. Stöd till den allmänna nyhets- och aktualitetsverksamheten och den nationella nyhetsbyråverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget riktas till ett tillfälligt ekonomiskt stöd till FNB för nationell nyhetsbyråverksamhet, som behövs på grund av förändringen på mediefältet samt för att möta de utmaningar som en kommersiell högklassig och tillförlitlig nyhetsverksamhet står inför i den nuvarande omvärlden.
Den nationella nyhetsbyrån bör förnya sig. Villkoret för stödet är en plan för stabilisering av bolagets ekonomi samt ett förslag om hur nyhetsbyråverksamheten kan gagna det finländska mediefältet i stort bland annat genom att utveckla robotiken och artificiell intelligens.
Kommunikationsministeriet ansvarar för beviljandet av stödet och för tillsynen över det. Ministeriet fastställer de närmare kriterierna, villkoren och förutsättningarna för beviljande av stöd.
Momentets rubrik har ändrats.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

1 500 000
2 000 000
1 000 000
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50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 142 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av statligt stöd som beviljas av Kommunikationsverket i enlighet med lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att bredbandsprojekten genomförts långsammare än beräknat och av att tyngdpunkten i anslagsanvändningen till skillnad från de ursprungliga bedömningarna ligger på de sista åren av projektet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

13 142 000
—
7 643 000
14 296 000

50. Väder-, havs- och klimattjänster
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 264 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

264 000
45 545 000
45 184 000
44 122 999
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 189 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 234 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 45 000 euro till moment 23.01.01 för organisering av ministeriernas arkiv.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

189 000
32 685 000
34 453 000
33 559 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 172 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 342 000 euro för lönejusteringar och som avdrag 170 000 euro i överföring till moment 32.20.06 för uppgradering av
webbplatsen Work in Finland.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

88. Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
Anslaget får användas till att höja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital för
att användas till betalning av ett investeringsåtagande i en fond för överföring av teknik. Statens
deltagande förutsätter att Europeiska investeringsfonden investerar minst 50 % i fonden och att
alla aktörer investerar i fonden på lika villkor. Kapitalet återbetalas till staten när fonden upplö-
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ses. Om fondkapitalet helt eller delvis går förlorat, är VTT inte skyldig att återbetala kapitalet till
staten till dessa delar.
F ö r k l a r i n g : Den fond för överföring av teknik som ska inrättas främjar överföring och kommersialisering av teknik som utvecklats vid VTT och vid finländska universitet och forskningsinstitut samt uppkomsten av forsknings- och vetenskapsbaserade företag i Finland. Finansiering
kan också riktas till stärkande av nystartade företags kapitalinvesteringsduglighet.
Den nya fonden förvaltas av ett privat förvaltningsbolag och målet är att det under de närmaste
fem åren ska göra 25 investeringar i nystartade forskningsbaserade företag som söker internationell tillväxt.
2018 I tilläggsb.
2016 bokslut

15 000 000
4 182 358

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 46 000 000 euro.
Anslaget får användas för att höja Suomen Malmijalostus Oy:s eget kapital.
F ö r k l a r i n g : Staten äger Suomen Malmijalostus Oy, som tidigare verkat under namnet Terrafame Group Ab. Bolagets syfte är att verka som minoritets- eller majoritetsägare i bolag som
ingår i gruv- och ackumulatorsklustret, vilket innebär att Terrafame Group Ab:s verksamhetsmandat utvidgas från ägandet av Terrafame Ab och andra uppgifter i samband med Terrafame Ab
till att omfatta ägande och utvecklingsuppgifter inom gruv- och ackumulatorsklustret i ett större
perspektiv.
Avsikten är att statens ägande i bolag som ingår i gruv- och ackumulatorsklustret ska koncentreras till det nya bolaget, som har ett mera omfattande verksamhetsmandat. I inledningsskedet ska
tre bolag som ingår i Finlands Industriinvestering Ab:s investeringsportfölj överföras i det nya
bolagets ägo och det ska kapitaliseras med 46 000 000 euro som ska användas för kapitalisering
av dessa och nya bolag inom gruv- och ackumulatorsklustret och för utgifter i samband med detta.
På motsvarande sätt intäktsförs till staten de medel på 16 000 000 euro som i den första tilläggsbudgeten för 2012 beviljats Finlands Industriinvestering Ab för investeringsprogrammet som avser gruvprojekt och som inte investerats samt återtas det anslag på 30 000 000 euro som i budgeten för 2016 tidigare budgeterats för kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab.
2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut

20. Närings- och innovationspolitik
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 228 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.

46 000 000
100 000 000
182 500 000
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2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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228 000
30 714 000
31 557 000
32 665 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas että tillägg på 679 000 euro.
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 32.01.02 för uppgradering av webbplatsen Work in Finland, 760 000 euro i överföring från moment 28.70.20 för utvecklande av produktionsfrämjande AI-tillämpningar och
249 000 euro för lönejusteringar samt som avdrag 500 000 euro i överföring av den nationella
medfinansieringen av programverksamheten inom EEN till moment 32.20.40.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

679 000
84 021 000
42 153 000
38 152 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 500 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp
av högst 271 015 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av anslagsökningen föranleds 30 000 000 euro av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten. Ökningen av anslaget och fullmakten med
500 000 euro föranleds av att den nationella medfinansieringen för programverksamheten inom
EEN överförs från moment 32.20.06.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

30 500 000
250 900 000
335 441 666
335 351 786

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 26 153 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den tidigare lagen om det publika aktiebolaget Kera Abp (65/1971).
F ö r k l a r i n g : Statsrådet har med stöd av 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) ingått en förbindelse om att staten ersätter Finnvera Abp för de kredit- och borgensförluster som eventuellt

92

32.20

uppkommer på grund av krediter och borgensförbindelser som beviljats i den verksamhet som avses i 3 och 4 § i den lagen. Staten ersätter Finnvera Abp 50 procent av det totala beloppet av kredit- och borgensförlusterna.
Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 26 622 000 euro som föranleds av att de förlustersättningar som hänför sig till Finnvera och som betalas av staten varit mindre än beräknat,
och som tillägg 469 000 euro i återbetalning av utbetalda räntestöd till momentet.
Momentets rubrik har ändrats.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-26 153 000
56 159 000
27 993 447
36 044 150

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 300 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av kostnader som föranleds av arrangemang som gäller förtida återbetalning av lån som beviljats för refinansieringsverksamhet.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnader för förtida återbetalning av
lån. Finlands Exportkredit Ab betalar i förtid tillbaka statliga refinansieringslån till ett belopp av
ca 1,655 miljarder euro. Återbetalningen ökar inkomsterna under moment 13.01.05 med ca 7 miljoner euro och under moment 15.01.04 med ca 1,4 miljarder euro, varav 1,37 miljarder euro består av förtida amorteringar på lån och ca 64 miljoner euro består av kursvinster.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 800 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får beviljas nya lån till ett belopp av högst
162 623 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av fullmakten och anslaget med 5 800 000 euro är en överföring från
moment 32.20.89 som är avsedd att användas till projekt i uppstartsföretag och små och medelstora företag.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

5 800 000
141 000 000
141 827 409
141 613 291
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88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Det treåriga reservationsanslag på 30 000 000 euro som beviljats i budgeten för 2016 återtas.
Dessutom återtas 15 000 000 euro av det treåriga reservationsanslag på 29 500 000 euro som beviljats i budgeten för 2017.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslag har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut

—
29 500 000
30 000 000

89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 5 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 32.20.83 och föranleds av Tekes Venture
Capital Ab:s minskade behov av kapital 2018.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-5 800 000
11 800 000
15 700 000
30 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 258 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 338 000 euro för lönejusteringar och som avdrag en överföring på 80 000 euro till moment 29.01.02 för finansiering av
Euroguidance-verksamheten.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för anskaffning av sakkunnigbedömningar, försök, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av
företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd eller tjänster som är jämförbara med
dessa samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplat-
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sen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas för den helhet som man upphandlar av serviceproducenter och som innehåller åtgärder som anknyter till serviceprocessen för arbetssökande, arbetsförmedling eller anvisande av arbetsprövning eller åtgärder jämförbara med dessa samt service som nämns i 1 punkten.
På grund av ändringarna ovan föreslås samtidigt att punkt 6 i tredje stycket i beslutsdelen till budgetmomentet stryks som obehövlig.
Av det tvååriga reservationsanslag på 423 753 000 euro som beviljats i budgeten för 2017 återtas
2 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 24 000 000 euro av en utökning av företagsinitierade arbetskraftsutbildningar och 5 000 000 euro av pilotprojekt för tillväxttjänster
som inleds för att främja sysselsättningen för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
Återtagandet av anslaget för 2017 föranleds av besparingar i utgifterna för integrationsutbildning
inom ramen för SIB-fonden för integration.
Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 92 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 147 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.

92 000
11 188 000
10 619 000
9 969 000

32.50
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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147 000
19 071 000
19 482 000
19 647 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 208 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 200 000 euro av att kostnaderna för projektet för upprustning av Kimola kanal blivit större än beräknat och 1 008 000 euro av mervärdesskatteutgifter
i samband med projektet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

5 208 000
10 000 000
16 987 000
15 000 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt
stödbesluten.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

4 000 000
12 171 000
21 876 457
25 149 761

60. Energipolitik
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

50 000
6 513 000
6 407 000
8 821 000
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42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 135 000 euro.
Anslaget får användas till ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : I syfte att trygga elförsörjningen i Norra Lappland stöds Tunturiverkko Oy:s ersättningsinvesteringar i Utsjokiregionen. Behovet av anslag föranleds av att tidsplanen för ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen fördröjts.
2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut

135 000
845 857
918 733

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2018 utifrån ett anbudsförfarande får ingås
förbindelser om beviljande av stöd inom premiesystemet enligt lagen om stöd till produktion av
el från förnybara energikällor (1396/2010) så att det under stödperioden betalas stöd för sammanlagt högst 16,8 terawattimmars elproduktion i kraftverk som godkänts inom ramen för systemet.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen den 9 november 2017 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till
produktion av el från förnybara energikällor (RP 175/2017 rd).
I enlighet med riktlinjerna i den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 (SRR 7/2016
rd) ordnas det som en lösning under övergångsperioden och för att upprätthålla det finländska
projektkunnandet ett teknikneutralt anbudsförfarande som används som utgångspunkt vid betalningen av stöd för produktion av el till de investeringar i förnybar elproduktion som är mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Den volym som är föremål för anbudsförfarandet motsvarar en genomsnittlig årlig elproduktion på 1,4 terawattimmar när stödtiden är 12 år. Det uppskattas att de projekt för förnybar el som vinner anbudsförfarandet 2018 kan inleda produktionen
tidigast 2020.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
314 100 000
225 791 255
171 865 622
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 108 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I anslagsändringen har som tillägg beaktats 217 000 euro för lönejusteringar
och som avdrag en överföring till moment 23.01.01 på 245 000 euro för stöd för TOIMI-projektet
och 80 000 euro för organisering av ministeriernas arkiv.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 613 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 113 000 euro av lönejusteringar och 1 500 000 euro av
täckandet av de ökade kostnaderna för utomstående hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedel och
förbrukningsartiklar, varav 1 000 000 euro är en överföring från moment 33.70.20.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

1 613 000
16 878 000
16 605 000
16 522 000

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 196 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 140 000 euro av kostnaderna för projektet för ibruktagande av Valtti-terminalerna och 56 000 euro av lönejusteringar.
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2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

196 000
7 992 000
8 818 000
8 065 000

02. Tillsyn
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

75 000
12 213 000
12 438 000
13 271 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

95 000
10 836 000
10 762 000
11 770 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

30 000
4 811 000
2 080 228
4 062 000

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 252 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

33.02
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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252 000
24 072 000
24 308 000
25 333 000

08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och
hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 800 000 euro.
Anslaget får användas
1) till uppgörande av informationsbeskrivningar över datainnehållet i de register som ingår i elektroniska tjänster och av hur registeruppgifterna lämpar sig för sitt ändamål
2) till en rådgivningstjänst för tillstånd att använda tillståndsmyndighetens uppgifter och utvecklande av tjänsten
3) till underhållet av en nationell elektronisk portal för användningstillstånd och driften och utvecklandet av ett ärendehanteringssystem för tillståndsärenden
4) till en tjänst för användningstillstånd och meddelandet av beslut om användningstillstånd
5) till integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som tillståndsutredningarna förutsätter
6) till en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och utvecklande av den
7) till en förvaringstjänst för kodnycklar
8) till utvecklande och underhåll av en informationssäker teknisk anslutning för utlämnande av
uppgifter
9) till utvecklande och underhåll av en informationssäker elektronisk användarmiljö för hantering
av information som lämnats ut till sökande
10) till utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de registeransvariga
11) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på
grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten.
F ö r k l a r i n g : Anslaget används för utvecklande och underhåll av tillståndsmyndighetens basservice och infrastruktur. De som får användningstillstånd betalar en avgift för tillstånd och för
de tjänster de behöver, såsom för insamling, samkörning, teknisk bearbetning och utlämnande av
uppgifter med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) enligt de grunder
som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt och de beslut som tillståndsmyndighetens
styrgrupp fattat. Tillståndsmyndigheten ersätter den registeransvariga myndigheten för den andel
av avgiften som tillkommer den.
Social- och hälsovårdsministeriet ställer upp resultatmålen för tillståndsmyndigheten och dess
verksamhet utifrån det förslag som tillståndsmyndighetens styrgrupp utarbetat.

100

33.03

I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till
lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar
som har samband med den till riksdagen.
2018 I tilläggsb.

800 000

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 773 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 350 000 euro av förvaltning och styrning av Utvärderingsenhetens servicesystem samt 423 000 euro av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

773 000
52 479 000
49 622 000
56 305 000

25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter som föranleds av förberedelserna inför inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 12 årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

—
7 400 000
5 800 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst 13 årsverken i uppgifter som gäller beredning, verkställighet och administration.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till genomförande av pilotprojektet Perhevapaalta työmarkkinoille (Återgång till arbetet efter familjeledighet) till
ett belopp av högst 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av ett projekt där personer som varit familjelediga en längre tid får stöd att återvända till arbetslivet. Syftet med pilotprojektet är att erbjuda
karriär- och jobbsökarträning vid familjecentren.
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2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut
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1 000 000
50 500 000
49 690 000
36 300 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt
vissa tjänster
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 741 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 241 000 euro av utvidgandet av SHVS verksamhet och
3 500 000 euro av verkställandet av aktiveringsmodellen.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

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

30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att Folkpensionsanstalten får använda högst 52 800 000
euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 10 100 000 euro
till finansiering av projekt för utveckling av behovsprövad individuella rehabilitering enligt samma lag, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
2 119 990 000
1 942 157 161
1 150 092 347
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det i fråga om pilotprojekten för kundens valfrihet
inom social- och hälsovården och personlig budget kan ingås åtaganden så att de föranleder staten
utgifter på sammanlagt högst 199 000 000 euro.
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås att den totala finansieringen av pilotprojekt med valfrihet som genomförs 2018—2021 ska utökas med 100 miljoner euro och att finansieringen av pilotprojekten
ändras till att grunda sig på en fullmakt. I den ordinarie budgeten för 2018 har för kostnader för
pilotprojekt med valfrihet beviljats 100 miljoner euro. Utöver detta beräknas användningen av
fullmakten föranleda utgifter till ett belopp av 14 miljoner euro år 2019, 58 miljoner euro år 2020
och 28 miljoner euro år 2021.
I den första tilläggsbudgeten för 2017 beviljades anslaget i form av ett treårigt reservationsanslag,
men i budgeten för 2018 har anslaget beviljats som ett tvåårigt reservationsanslag.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

—
100 000 000
30 000 000

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till utgifter för utveckling, införande och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter
som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

—
6 850 000
6 300 000
6 300 000

33.70
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70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 33.01.06.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-1 000 000
27 390 000
26 990 000
18 790 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I anslagsändringen har som tillägg beaktats 188 000 euro för lönejusteringar
och som avdrag en överföring på 70 000 euro till moment 23.01.01 för stöd för miljöministeriets
anskaffningar och 40 000 euro för organisering av ministeriernas arkiv.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

78 000
26 456 000
27 472 000
28 397 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 714 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 214 000 euro av lönejusteringar och 500 000 euro av
flyttkostnader när Finlands miljöcentrals verksamhet koncentreras till Vik.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

714 000
22 337 000
25 878 000
29 815 000

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgör 100 000 euro en överföring från moment 35.10.61 för att öka
understöden till organisationer.
Håll Skärgården Ren - Pidä Saaristo Siistinä rf arbetar med miljövård i skärgårdsområdena. Föreningens servicebåt med besättning sköter på Saimens område de utfärdshamnar som ägs av ca
70 kommuner, städer, rekreationsområdesstiftelser eller rekreationsområdesföreningar. Av til-

35.10
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lägget föranleds 50 000 euro av anskaffningen av ett fartyg som lämpar sig för användning i
Vuoksens vattendragsområde. Det uppskattade anskaffningspriset är totalt 1,2 miljoner euro. Det
är omöjligt att i sin helhet finansiera investeringen med hjälp av föreningens basfinansiering.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

600 000
1 835 000
2 280 000
1 734 000

10. Miljö- och naturvård
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 504 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 300 000 euro av förnyelsen av basutställningen vid Samemuseet och Övre Lapplands naturcentrum Siida och av utrustning och inventarier för de nya lokalerna och 204 000 euro av lönejusteringar.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

504 000
31 806 000
29 656 000
39 616 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 35.01.65 för att öka understöden till organisationer.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

-100 000
8 592 000
6 042 000
11 072 000

20. Samhällen, byggande och boende
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.
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2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
2016 bokslut

35.20
40 000
4 886 000
5 181 000
4 931 000

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget med stöd av statsunderstödslagen får användas
till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven
trafik. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik avses ändringar i bostadsfastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs av den sammanslutning som söker understöd.
Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst
90 000 euro per sökande. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en
fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande
normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar.
Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för
förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Stödet
betalas ut på basis av faktiska kostnader.
F ö r k l a r i n g : Stödet för laddning av elbilar gäller ändringar som ökar kapaciteten i bostadsfastighetens elnät. Själva laddningsstationen, såsom motorvärmarstolpar eller laddningsstationer
med typ 2-kontakt, omfattas inte av understödet, om den inte ägs av den sammanslutning som får
understöd. Detta beror på olika lösningar när det gäller ägande och drift av laddningsstationer.
Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik avses ändringar i bostadsfastigheters
elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser. Som kostnader
som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs
för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar.
En grov uppskattning av de genomsnittliga kostnaderna för ändringarna är ca 2 000 euro per
bilplats eller laddningsstation. Med stödprocenten 35 understöds genomförandet av laddningsmöjlighet för elbilar på ca 2 000 bilplatser per år.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2018 I tilläggsb.
2018 budget

—
1 500 000

