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INLEDNING
Remiss
Riksdagen remitterade den 21 september 2012 propositionen om statsbudgeten för 2013 (RP 95/
2012 rd) till finansutskottet för beredning.
Dessutom remitterade riksdagen den 27 november 2012 regeringens proposition till riksdagen
om komplettering av budgetpropositionen för 2013 (RP 166/2012 rd) till finansutskottet för beredning.
Utskottet har behandlat propositionerna gemensamt och ger ett gemensamt betänkande om dem.
Budgetmotioner
I samband med propositionerna har utskottet behandlat budgetmotionerna BM 1—227, 229—
424 och 426—601 rd, som remitterats till utskottet den 25 oktober 2012, och budgetmotion BM
602/2012 rd, som remitterats till utskottet den 29 november 2012. En förteckning över motionerna ingår som bilaga till betänkandet.
Utlåtanden
Enligt 38 § 3 mom. i riksdagens arbetsordning kan ett fackutskott på eget initiativ lämna utlåtande om budgetpropositionen inom sitt behörighetsområde till finansutskottet inom 30 dagar från
det budgetpropositionen remitterades till finansutskottet.
Om budgetpropositionen för 2013 har inom utsatt tid lämnats utlåtande av
— revisionsutskottet ReUU 7/2012 rd
— förvaltningsutskottet FvUU 14/2012 rd
— lagutskottet LaUU 10/2012 rd
— kommunikationsutskottet KoUU 14/2012 rd
— jord- och skogsbruksutskottet JsUU 22/2012 rd
— försvarsutskottet FsUU 7/2012 rd
RP 95/2012 rd
RP 166/2012 rd
Budgetmotioner
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—
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kulturutskottet KuUU 10/2012 rd
social- och hälsovårdsutskottet ShUU 15/2012 rd
ekonomiutskottet EkUU 37/2012 rd
framtidsutskottet FrUU 5/2012 rd
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet AjUU 16/2012 rd
miljöutskottet MiUU 13/2012 rd

Efter den utsatta tiden har utlåtande lämnats av
— utrikesutskottet UtUU 4/2012 rd
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets samtliga delegationer enligt sakinnehåll.
UTSKOTTETS ALLMÄNNA MOTIVERING
Den ekonomiska utvecklingen
Budgetpropositionen för nästa år behandlas i ett läge där ekonomin präglas av många osäkerhetsfaktorer. Världsekonomin har återhämtat sig långsammare än väntat efter finanskrisen 2008 och
den beräknas växa med bara ungefär fyra procent nästa år och tillväxten sker fortfarande företrädesvis i de framväxande ekonomierna. Också i USA har ekonomin återhämtat sig exceptionellt
långsamt och nästa år förutspås tillväxten inte vara högre än 2,2 procent.
I eurozonen har tillväxten praktiskt taget stannat av och går tillbaka. Den ekonomiska tillväxten i
eurozonen sjönk med 0,1 procent mellan juli och september jämfört med kvartalet innan, visar
den senaste statistiken från Eurostat. En färsk prognos från Europeiska centralbanken (ECB) ger
vid handen att ekonomin i eurozonen kan krympa med hela 0,9 procent nästa år. Marknaden har
lugnat ner sig tack vare stödåtgärderna från ECB och euroländernas beslut om strängare budgetdisciplin, men i gengäld har åtstramningarna lett till sämre ekonomisk tillväxt. Läget i euroländerna är bekymmersamt och det finns inget som tyder på att en snabb återhämtning är i sikte.
Problemen i eurozonen har haft kraftiga återverkningar i Finland. Vår ekonomi har gått in i en recession eftersom bnp har sjunkit två kvartal efter varandra, först med 1,1 procent mellan april och
juni och sedan med 0,1 procent mellan juli och september, visar förhandsuppgifter (5.12.2012)
från Statistikcentralen. De exakta siffrorna kan visserligen få det tredje kvartalet att vissa större
resultat än det andra, men den sammanlagda volymen för bnp växte praktiskt taget inte alls mellan januari och september, om man jämför med samma tid i fjol.
I budgetpropositionen räknar regeringen med att Finlands totala produktion ökar med 1 procent
nästa år eftersom tillväxten förväntas bli mer diversifierad och exporten få mer luft under vingarna.
Utskottet menar dock att prognosen kan visa sig vara för optimistisk då de ekonomiska utsikterna
för de närmaste månaderna i vilket fall som helst är mycket dåliga. Inte bara eurokrisen tär hårt på
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vår ekonomi. Det gör också omstruktureringen inom de viktigaste exportområdena och särskilt
inom IKT-sektorn, det sjunkande värdet på exporten och utgiftsökningen till följd av den åldrande befolkningen. Även i övrigt har ekonomin i många hänseenden utvecklats svagare än vad som
förväntades våren 2011 då regeringsprogrammet skrevs. Följaktligen räcker inte de beslutade anpassningsåtgärderna till för att uppfylla målen i regeringsprogrammet.
Regeringen har som mål att klart och tydligt sänka relationen mellan skulden och totalproduktionen i statsfinanserna fram till slutet av valperioden och att balansera upp statsfinanserna så snabbt
som möjligt. De ekonomiska anpassningsåtgärderna har varit stora. Med hänsyn till regeringsprogrammet, rambesluten 2011 och 2012 ramavtalet i november 2011 har regeringen sammantaget
beslutat om åtgärder för att stärka statsfinanserna med inemot 5 miljarder euro enligt nivån 2015
jämfört med förra valperiodens sista rambeslut i mars 2011.
Tack vare anpassningsåtgärderna förbättras statens finansiella ställning, men ännu inte tillräckligt mycket. Underskottet i statsfinanserna är fortfarande nästan tre procent i relation till bnp,
medan målet i regeringsprogrammet är en procent. Om man ser till de totala offentliga finanserna, beräknas underskottet vara drygt en procent 2013 i relation till den totala produktionen. För att
ekonomin ska vila på en stabil grund måste de uppvisa ett tydligt överskott.
Regeringen står således inför en utomordentligt svår uppgift när den ska fatta rambeslutet 2013 i
och med att beslutet samtidigt måste innehålla medel för att dels göra de offentliga finanserna mer
hållbara, dels få fart på den ekonomiska tillväxten.
Trots den stora utmaningen måste det skapas större jämvikt i de offentliga finanserna samtidigt
som ekonomin måste styras in på en stark och hållbar tillväxtfrämjande kurs, påpekar utskottet.
Det är emellertid inte rationellt att täppa till hållbarhetsgapet uteslutande med större skatter och
mindre utgifter. I stället gäller det att finna och närmare undersöka olika utvägar att backa upp
ekonomisk tillväxt och omstruktureringar i ekonomin, t.ex. med Sverige och Tyskland som exempel.
Utskottet understryker vikten av att den offentliga servicen blir mer produktiv och effektiv och
framhåller att kommun- och servicestrukturreformen är en av de viktigaste omstruktureringarna
som behövs. Hur den utfaller beror i hög grad på hur social- och hälsovården omstruktureras eftersom en höjning av produktiviteten och effektiviteten inom välfärdstjänsterna är en nyckelfaktor när det gäller att lösa hållbarhetsproblemet i de offentliga finanserna. Reformerna måste medverka till ett socialt hållbart samhälle och minska skillnaderna i välfärd och hälsa.
När ekonomin backar är det motiverat att använda de krympande resurserna framför allt till tillväxtfrämjande insatser, bland annat till att förbättra konkurrensförmågan, generera innovationer
och stödja företagsamhet och internationalisering av företagen. Vidare måste kompetensbasen
tryggas och långsiktiga FoU-satsningar göras. För att växa behöver också exporten stora satsningar på utveckling och marknadsföring av nya produkter. Investeringarna i ny verksamhet är befogade eftersom de genererar nya arbetstillfällen i den privata sektorn och därmed ökar nationalprodukten.
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För att skapa större jämvikt i de offentliga finanserna krävs det att arbetet blir mer produktivt och
att det finns fler incitament för att arbeta. Dessutom måste det till reformer som förbättrar utbudet
på arbete och som förlänger arbetslivet både i början och slutet samtidigt som de gör det lättare att
kombinera familjeliv och arbete. I utfrågningen av de sakkunniga nämndes fler arbetstimmar,
kortare studietider, effektivare yrkesutbildning, stopp för marginalisering av unga och rekrytering av utländsk arbetskraft som exempel på metoder för att förbättra utbudet på arbete.
För att arbetsmarknaden ska fungera bättre behövs det fler bostäder med rimlig hyra i huvudstadsregionen, bättre fungerande kollektivtrafik för arbetsresande, utbildningsplatser inom sektorer
där det är brist på arbetskraft, översyn av läroavtalsutbildningen och färre som avbryter sin utbildning.
Utskottet framhåller att det krävs en strikt utgiftsdisciplin och effektivare verksamhet i kommunerna för att trygga en stabil kommunekonomi och en hållbar sanering av kommunernas ekonomi
och för att utgifterna ska hålla sig inom ramen för inkomstutvecklingen. Kommunerna utgör
emellertid en central del av de offentliga finanserna och därför är det motiverat att de bidrar för att
balansera upp dem.
Det är också viktigt att titta på när det konjunkturmässigt är lämpligast att balansera upp ekonomin. Under tider med låg ränta kan det totalekonomiskt sett vara motiverat att göra den typen av
sysselsättningsfrämjande och stimulerande investeringar som genererar inkomster, men också
projekt som i vilket fall som helst måste genomföras. Bland dem märks problem med inomhusluften, miljöarbeten, åtgärder för att förbättra trafiknätet och produktion av hyresbostäder.
Samhällsgarantin för unga
Samhällsgarantin för unga startar nästa år och frågan är ett av regeringens spetsprojekt. Målet är
att garantera unga under 25 år och nyutexaminerade under 30 år utbildnings-, praktik-, verkstads-,
rehabiliterings- eller arbetsplats.
För de kommande åren är det av stor vikt att samhällsgarantin för unga blir framgångsrik, eftersom den kan medverka till att förlänga arbetslivet, höja sysselsättningen och förbättra tillgången
till arbetskraft. Samhällsgarantin kan ge de unga större livskvalitet, men också generera betydande kostnadsbesparingar. Kostnaderna för grundläggande försörjning i fyrtio år till en person utanför arbetslivet är ungefär 750 000 euro. Därtill kommer indirekta kostnader i form av sociala utgifter och bortfall av skatteinkomster.
Enligt utskottets mening är det viktigt att tjänsterna inom ramen för samhällsgarantin är klara och
entydiga sett ur de ungas perspektiv. Vidare måste samarbetet med andra berörda vara friktionsfritt och nära. Man kan gärna dra nytta av uppsökande ungdomsarbete, men samtidigt motivera de
unga att själva vara aktiva.
Utskottet anser att det också behövs ett kompetensprogram som vänder sig till unga vuxna och
som ger unga utan examen från andra stadiet större kompetens. I varje åldersgrupp är 15 procent
utan examen från andra stadiet, visar undersökningar. Det finns alltså omkring 110 000 unga i
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åldrarna 20—29 år som bara har grundutbildning. Samma undersökningar visar att det finns omkring 40 000 unga utan utbildning som har varken arbete eller utbildningsplats.
Utskottet föreslår ett uttalande i frågan.
Utskottets förslag till uttalande 1
Riksdagen förutsätter att regeringen ger akt på hur samhällsgarantin för unga genomförs
och hur resurserna räcker till och att regeringen lämnar finansutskottet en utredning i frågan under vårsessionen 2014.
Finansieringen av trafikprojekt
De senaste veckorna har anslagen till trafikprojekt varit aktuella eftersom kommunikationsministeriet bedömt att ramfinansieringen inte räcker till för det överenskomna projektprogrammet.
Utskottet understryker att transportsystemet och trafikprojekten måste utvecklas enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet och den trafikpolitiska redogörelsen, det vill säga att de ska integreras i
åtgärderna för att utveckla näringslivet, ekonomin, sysselsättningen och regionerna. Också utvecklingsprogrammet för trafiknätet, som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen, måste genomföras enligt planerna.
I samband med rambeslutet i vår måste regeringen ta ställning till om anslagen räcker till och sörja för att rambeslutet innefattar tillräckligt stora anslag för att de överenskomna projekten ska
kunna genomföras. Utskottet understryker att de bästa trafikprojekten är lönsamma investeringar
som förbättrar den regionala och den nationella konkurrensförmågan. Trafikprojekten spelar också en framträdande roll för sysselsättningen. Under moment 31.10.77 föreslår utskottet ett uttalande om detta.
Finansutskottets ändringar och den ofördelade reserven
De tillskott som finansutskottet föreslår (50,9 miljoner euro) gäller åtgärder för att förbättra tillväxt och sysselsättning och de avsätts bland annat för att utveckla vägnätet och främja internationalisering av små och medelstora företag. Dessutom avsätts tilläggsanslagen för projekt för barns
välfärd och mer rehabilitering för krigsinvalider och veteraner.
Flera år tidigare har finansutskottet gjort liknande tillägg, men de har inte beaktats i anslagsramen eller nästa budgetproposition. I fortsättningen måste den här typen av inarbetade tilläggsanslag som återkommer år efter år beaktas redan i rambeslutet och budgetpropositionen, understryker utskottet.
Efter finansutskottets ändringar är den ofördelade reserven för nästa år 55 miljoner euro. Därutöver finns det en tilläggsbudgetreserv på 200 miljoner euro för 2013. Av den fördelade reserven
för 2012 återstår 249 miljoner euro. Enligt ramregeln i regeringsprogrammet kan högst 200 miljoner euro föras över till 2013 och användas till engångsutgifter.
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Balansen i statsfinanserna
Enligt budgetpropositionen kommer statsskulden att vara omkring 96 miljarder euro i slutet av
2013, vilket är 47 procent av bnp. Underskottet i budgeten är 7,5 miljarder euro och det kommer
att täckas genom upplåning. Tack vare att räntorna sjunkit beräknas ränteutgifterna statsskulden
sjunka. Nästa år beräknas de uppgå till 1,9 miljoner euro, vilket är 320 miljoner euro mindre än
för i år.
I och med den nya tillämpningen av kravet på att täcka budgeten räknar finansministeriet med att
skulden kommer att vara 92 miljarder euro i slutet av 2013. Det beror på att allt som är budgeterat
inte behöver höjas för att uppnå fullgod likviditet 2012 och det inverkar också skuldnivån 2013.
De kommande åren beräknas dock statsskulden stiga. Följaktligen har minsta lilla räntehöjning
stor inverkan på ränteutgifterna. Också av den anledningen är det synnerligen viktigt att få jämvikt i de offentliga finanserna och införa tillväxtfrämjande omstruktureringar för att Finland ska
kunna behålla bästa möjliga kreditvärdighet.
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UTSKOTTETS DETALJMOTIVERING
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Beskickningarna
Beskickningarnas nettoutgifter beräknas 2013 uppgå till ca 84 miljoner euro. Underhållet av beskickningarna utgör ca hälften av ministeriets årliga nettoanvändning av omkostnaderna. Av nettoutgifterna utgörs knappa 30 procent av fastighetskostnader.
Finland har 94 verksamhetsställen utomlands. De nedskärningar i anslag som föreslås för utrikesministeriets omkostnader förutsätter enligt utrikesministeriet att ca 15 beskickningar stängs. Utöver de indragningar som redan förekommit i offentligheten bereds indragning av sju beskickningar vilket beräknas ge en nettobesparing om 2,1 miljoner euro på årsbas.
Utskottet konstaterar att stängning av beskickningar är ett stort politiskt beslut. Det ska alltid baseras på en långsiktig plan för utveckling av beskickningsnätverket. Det är klart att ändringar behövs då och då och beskickningarna ska anpassas till det globala världsläget samt de varierande
behoven i fråga om Finlands affärsekonomiska fördelar. Målet ska vara att de minskande resurserna inriktas på länder med en ökande ekonomisk och politisk betydelse för Finland. Att dra in
beskickningar bör inte vara en lösning på sparmål i statsekonomin, utan kriterierna för en ändamålsenlig utveckling måste hittas på annat håll. Det är också beaktansvärt att både indragning och
inrättande av beskickningar medför extra kostnader. Också därför måste besluten vara grundade
på en totalsyn på de kommande behoven.
Utskottet betonar att alla förvaltningsområden är delaktiga i statens strama ekonomi och även för
beskickningarnas del måste utgifterna fås ner genom operativa omställningar. Utrikesförvaltningen har goda erfarenheter av att placera enskilda diplomater i beskickningen för ett annat nordiskt
land. Motsvarande lösningar är enligt utrikesministeriet möjliga också i Europeiska utrikestjänstens och EU-ländernas beskickningar. Samarbetet kräver givetvis långsiktig planering och ömsesidighet för samordningen av olika parters intressen innan faktiska besparingar nås. Enligt utredning till utskottet kan en sådan situation vara aktuell om ca fem år. Maximal effekt inom ramen
för tillgängliga anslag måste eftersträvas genom fortlöpande utveckling av verksamhetssätt och
samarbetsformer.
Utskottet fäster dessutom vikt vid att olika representationsmöjligheter ska ges samma vikt och att
den diplomatiska status som uppnåtts i mållandet ska bestå vid en omställning. När omvärlden
förändras i accelererande takt är det också sannolikt att betoningarna i nätverket måste förskjutas
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snabbare än förr. Då måste verksamheten vara flexibel och arbetssätten måste kunna genomföras
utan att de yttre förbindelserna äventyras. En viktig fråga är hur ändringarna kan genomföras utan
"prestigeförlust". Kan information t.ex. mjuka upp indragningen av en egentlig beskickning om
Finlands representation i mållandet ändå fortgår, om också i annan form?
Utskottet konstaterar att Finlands närvaro utomlands är av yttersta vikt och att beskickningens existens är särskilt viktigt i länder där den politiska ledningen utövar ett starkt inflytande på näringslivets verksamhetsförutsättningar. Också medborgartjänster för finländare ute i världen måste
hanteras på lika villkor. För att trygga medborgartjänsterna i målländer där representationen har
reducerats eller dragits in har bl.a. huvudkonsulat gjorts om till honorärkonsulat och det har förhandlats fram avtal med övriga nordiska länder och EU-länder. Ministeriet går också in för att effektivisera sina medborgartjänster bl.a. genom att utöka e-tjänsterna, lägga ut mottagningen av viseringsansökningar och genom att tillämpa olika slag av mobila lösningar.
Utskottet finner det synnerligen positivt att Finlands ekonomiska yttre förbindelser i enlighet med
statsrådets principbeslut (16.5.2012) främjas effektivt genom den nätverksbaserade verksamhetsmodellen Team Finland. I den gemensamma verksamhetsplaneringen medverkar representanter
för utrikesförvaltningen, Finpro och Tekes som underlyder arbets- och näringsministeriet samt
finländska vetenskaps- och kulturinstitut i utlandet samt i vissa fall också andra ministerier. Målet är att förbättra aktörernas inbördes samarbete och på så sätt erbjuda effektivare tjänster för
dem som behöver det. Med avseende på ekonomitillväxten är det väsentligt att se till främjandet
av Finlands ekonomiska yttre förbindelser och bevakandet av Finlands intressen oavsett förvaltningsgränser.
Utskottet anser att indragningar av beskickningar ger en rätt blygsam besparing. Därför är det angeläget att regeringen utvärderar de skador som totalt förorsakas Finland av att beskickningar
dras in, och betonar att besparingarna ska stå i proportion till helhetskostnaderna. Vid behov ska
ärendet avgöras vid vårens ramförhandlingar eftersom det handlar om utgiftsramen för flera år.
Samtidigt måste utrikesförvaltningen dock ovillkorligen finna andra sätt att spara in på beskickningarna och utarbeta ett program för balansering av verksamhet och ekonomi på längre tid.
Utskottet ökar momentet med 1 000 000 euro för att trygga ett heltäckande nätverk av beskickningar.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 200 302 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
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30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Det offentliga utvecklingsarbetet (ODA) uppgår till uppskattningsvis 1 118,3 miljoner euro 2013,
vilket motsvarar ca 0,55 procent av bruttonationalinkomsten. Regeringen föreslår ett anslag på
892,59 miljoner euro för momentet för egentligt utvecklingssamarbete. I enlighet med regeringsprogrammet har anslagen för 2012 frusits på nivån för 2012.
Regeringens mål är att för utvecklingssamarbetets del säkerställa en anslagsutveckling som innebär att Finland kan nå målet på 0,7 procent av bni 2015 och uppfylla sina internationella förbindelser. I enlighet med vårens rambeslut styrs inkomster från auktionen av utsläppsrätter till klimatfinansieringen och utvecklingssamarbetet. I budgetpropositionen för 2013 är klimatfinansieringens andel 64 miljoner euro. För att en jämn tillväxt mot målet om 0,7 procent ska tryggas bör
uppskattningsvis 135—466 miljoner euro av inkomsterna från auktionen av utsläppsrätter årligen styras till utvecklingssamarbetet.
Utskottet betonar att utvecklingspolitiken kan fungera som instrument också för finländska företag vid etablering på en tills vidare outvecklad marknad. I enlighet med regeringsprogrammet utnyttjas i verksamheten Finlands starka sidor när det gäller utbildning, hälsofrämjande, kommunikations- och miljöteknologi och god förvaltning. Dessa aspekter beaktas enligt statsrådets principbeslut (16.5.2012) i allt utvecklingsamarbete som finansieras av Finland, men särskilt i bilateralt samarbete och i tematiskt/regionalt samarbete. Av Finlands nuvarande utvecklingssamarbete
gäller ca 9 procent finländska aktörer.
Utskottet finner det positivt att Finland verkar för att utveckla den privata sektorns omvärld i utvecklingsländer och samarbetsformerna så att finländska företag bättre kan medverka i insatserna för utveckling. För ändamålet har bl.a. ett företagsforum grundats. Med hjälp av höjt kapital
för Finnfund och specialriskfinansiering får företagen också lättare finansiering för projekt som
ska reducera fattigdom.
Utskottet fäster ytterligare uppmärksamhet vid att utvecklingsbiståndet bör vara förbundet till
iakttagandet av internationella människorättsavtal och övriga internationella avtal. Att inte iaktta
avtalen ska gå att tolka som avtalsbrott och samarbetet ska vid behov gå att avbryta på grund av
brott.
Effekter. Finlands utvecklingssamarbete ska vara effektivt och utskottet anser det i enlighet med
regeringsprogrammet behövligt att regeringen i början av 2014 lämnar en redogörelse om utvecklingspolitikens resultat och konsekvens till riksdagen.
Misstankarna om ineffektivitet i biståndet antas bottna i att utvecklingssamarbetets verkningar
inte alltid är lätta att mäta och även i att den effekt Finlands insatser leder till inte är lätt att bedöma då biståndsgivarna är flera. Dessutom sker det sällan snabba framsteg i utvecklingen. Men
metoderna för att mäta utvecklingen har utvecklats. Världsbanken bedömer t.ex. att den absoluta
fattigdomen i världen har halverats från 1990 års nivå och Tanzania, som enligt FN:s index för
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mänsklig utveckling har fått mycket utvecklingsbistånd också från Finland, genomgår för närvarande den snabbaste utvecklingen av alla stater i världen.
Utrikesministeriet är i enlighet med regeringens utvecklingspolitiska åtgärdsprogram i färd med
att stärka utvecklingssamarbetets effektivitet och genomslagskraft bl.a. genom förbättring av förvaltningssystemen och genom analys av olika aktörers kapacitet. Effekterna följs också upp i efterskott genom evalueringar. Utvecklingslandets egna insatser är av central betydelse för effekter
och resultat. Målen avtalas tillsammans med utvecklingslandet och på så sätt säkerställs att parterna förbinder sig till att genomföra dem. Det yttersta effektmålet för utvecklingssamarbetet är
att minska utvecklingsländernas beroende av hjälp.
Internationellt stöd är särskilt viktigt för bräckliga stater som Somalia och Sydsudan. Genom stödet påverkas ländernas och områdenas stabilitet och på så sätt indirekt också flyktingströmmarna. Sårbarast i de fattigaste länderna är barn, kvinnor, handikappade och minoritetsgrupper.
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
50. Vissa statsbidrag (fast anslag)
Riksdagen fogade åren 2010—2012 till momentet bidrag för Dövas världsförbund. Förbundet är
en internationell frivilligorganisation som är registrerad i Finland och har sitt generalsekretariat
här. Finska statens direkta bidrag har utgjort ca en tredjedel av förbundets finansiering.
Dövas världsförbund är paraplyorganisation för 133 nationella organisationer för döva. Dess uppgift är att främja mänskliga rättigheter runt om i världen för världens ca 70 miljoner döva. Förbundet tillhandahåller bl.a. stöd, råd och utbildning för sina medlemsorganisationer, verkar som
sakkunnig i FN och andra internationella nätverk samt producerar information och material på
teckenspråk.
Utskottet ökar momentet med 50 000 euro för bidrag till Dövas världsförbund.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 1 743 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
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Dispositionsplan (euro)
Medborgarorganisationernas Europainformation

509 000

Finlands FN-förbund

300 000

Den finländska kommittén för europeisk säkerhet

75 000

Samerådet

75 000

Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer

30 000

FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna
i Finland

65 000

Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU
Finlands Atlantsällskap

100 000
94 000

Crisis Management Initiative ry

410 000

Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet
Sammanlagt

85 000
1 743 000

68. Samarbetet i Östersjön, Barentsområdet och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)
Momentet är nytt och som anslag föreslås 3,2 miljoner euro (s.k. IBA-anslag).
Samtidigt upphör närområdessamarbetet som inleddes 1992. Finland och Ryssland har ingått ett
nytt avtal som bygger på jämbördigt partnerskap för att främja gränsöverskridande samarbete.
Där är EU:s program för gränsområdessamarbete en av de viktigaste källorna till finansiering.
Anslaget under momentet är avsett för att effektivisera det regionala samarbetet i de nordliga områdena och främja Finlands aktiva deltagande i de nordliga regionala rådens samarbetsprojekt.
Det ger möjligheter att stödja också verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland. Samarbetet baserar sig på de deltagande ländernas samfinansiering. Finlands finansiering
kan således främja att EU:s och annan internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga
för Finland.
Ett gott exempel på en hävstångseffekt som kan utvinnas ur finansiering av groddföretag är partnerskap inom den nordliga dimensionen vilkas finansiering överförs under det aktuella IBA-momentet. Inom den nordliga dimensionens miljöpartnerskap (NDEP) stöds projekt vilkas syfte är
att förebygga och minska miljöolägenheter och risker som drabbar Finland samt att förbättra Östersjöns och Finska vikens tillstånd. Inom social- och hälsovårdspartnerskapet (NDPHS) betonas
förebyggandet av epidemier och målet för trafik- och logistikpartnerskapet (NDPTL) är att utveckla trafik- och transportsektorn i norra Europa och på så sätt främja utvecklingen av ekonomi
och handel.
Regeringen godkände den 10 oktober 2012 arktiska riktlinjer som grund för att identifiera projekthelheter som stöder Finlands arktiska profil. Ett betydande ekonomiskt och politiskt intresse
riktas mot de arktiska områdena. Riktlinjernas syfte är att främja utnyttjandet av finländsk kom-

11

Betänkande FiUB 39/2012 rd
Huvudtitel 24
petens i området. Verksamheten styrs av visionen att Finland kan samordna miljöns ramvillkor
och de arktiska verksamhetsmöjligheterna genom att utnyttja internationellt samarbete. Denna
kompetens är grunden för möjligheterna till affärsverksamhet inom det arktiska området samt för
miljö- och säkerhetsfrågor.
Utskottet betonar att anslaget under det nya momentet ska användas uttryckligen för finansiering
av groddföretag i konkret projektsamarbete där man utnyttjar Finlands sakkunskap och kompetens samt beaktar Finland nationella fördel. Detta kräver ett tätt samarbete mellan utrikesministeriet och övriga ministerier. Utskottet fäster dessutom uppmärksamhet vid att Finland står inför
betydande ordförandeskap 2013 i Östersjörådet och i Barents euroarktiska råd och finner det angeläget att finansieringen för dessa uppdrag och verksamhet i råden överhuvudtaget (utöver de
nämnda Arktiska rådet) hämtas ur andra källor.
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Ministeriet och förvaltningen
50. Understöd (fast anslag)
Av anslaget anvisas bidrag bl.a. till Brottsofferjouren vars verksamhet finansieras av justitieministeriet samt Penningautomatföreningen och inrikesministeriet. Trots det skärpta ekonomiska läget har det varit möjligt att under de senaste åren reservera något större anslag för verksamheten,
men nästa år kommer det att ligga på samma nivå som innevarande år (inalles ca 1,1 miljoner euro).
Brottsofferjourens verksamhet uppmärksammas i regeringsprogrammen där det sägs att jourens
tjänster ska tryggas enligt programmet för den inre säkerheten. Regeringsprogrammet nämner
också att möjligheterna att hitta en hållbar finansieringsmodell ska utredas. Enligt utredning till
utskottet ska justitieministeriet senast den 31 december 2013 ha fått fram alternativa finansieringsmodeller för att säkra tillräckliga och regionalt täckande tjänster för brottsoffer.
Utskottet har erfarit att Brottsofferjourens ekonomiska situation för tillfället är så utsatt att jouren
inte kan satsa tillräckligt på basala tjänster för brottsoffer och inte heller utveckla sin verksamhet.
Utskottet ökar momentet med 150 000 euro för brottsofferjourens verksamhet och konstaterar att
finansieringen måste få en hållbar grund och att tjänsterna måste täcka in hela landet. Genomförandet av det direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av
brottsoffer som nyss godkänts i EU (4.10.2012) kräver också att Brottsofferjouren ges stabila
verksamhetsmöjligheter.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 4 088 000 euro.
Anslaget får användas:
(Punkt 1—4 som i RP 95/2012 rd)
(Punkt 5 som i RP 166/2012 rd)
(Stycke 3 som i RP 95/2012 rd)
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Dispositionsplan (1 000 euro)
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst)
Understöd för ansökningar om ersättning i miljöskadeärenden och för kostnader
för intressebevakningen (högst)
Övriga understöd (högst)

3 287
50
751

Sammanlagt

4 088

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Utskottet noterar med tillfredsställelse att det trots det svåra ekonomiska läget anvisas en finansiering på 6,4 miljoner euro för att bygga ut ärendehanteringssystemet AIPA för åklagarna och de
allmänna domstolarna. Investeringen främjar ett av de viktigaste produktivitetsprojekten inom
hela förvaltningsområdet. Också bekämpningen av svart ekonomi får mer resurser (5,2 miljoner
euro) precis som behandlingen av asylansökningar i förvaltningsdomstolarna (1 miljoner euro).
Utskottet är även till freds med att försöket med medling i vårdnadstvister kan fortsätta vid elva
tingsrätter till slutet av 2013. Med den s.k. Follo-modellen söker man förlikning i vårdnadstvister
med hjälp av barnpsykologer eller motsvarande experter.
Försöket, som inleddes den 1 januari 2011, har fallit mycket väl ut då det har visat sig att förlikning är ett snabbare förfarande än domstolsbehandling och då det samtidigt reducerar antalet
domstolsärenden och förkortar tvisterna. Förlikningen har lett till betydande besparingar för domstolarna. För kommunerna har försöket inneburit ett klart minskat behov att utreda barns förhållanden och på så sätt har också kommunerna sparat resurser. Enligt justitieministeriet utredning
(OM 36/2012) rör det sig om besparingar på ca 5 000 euro/vårdnadstvist för domstolarna och socialväsendet. Skillnaden mellan en genomsnittlig förlikningsprocess och en domstolsbehandling
är mer än sexfaldig.
Enligt utskottet talar såväl mänskliga som ekonomiska aspekter för att förlikningsförfarandet införs permanent i hela landet efter att försöksperioden löpt ut.
Utskottet är oroat över de allmänna domstolarnas resurser. Domstolarna har visserligen fått vissa
tilläggsresurser bland annat för AIPA-projektet plus ett extra anslag på 0,5 miljoner euro i den
tredje tilläggsbudgeten för att korta ner handläggningstiderna, men det står allt sämre till med den
basala finansieringen av domstolsväsendet. Till följd av de nedskärningar som skrevs in i regeringsprogrammet minskar resurserna med ca två miljoner euro och verksamheten måste också i
övrigt redan nästa år anpassas efter kommande anslagsminskningar. Enligt utredning innebär det
här att antalet visstidsanställda minskar med 30—40 personer. År 2015 är nedskärningarna inom
domstolsväsendet redan uppe i drygt 11 miljoner euro.
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Utskottet konstaterar att domstolsväsendet måste genomföra tydliga strukturella ändringar för att
kunna anpassa sig till så här omfattande nedskärningar. Det är betydelsefullt att justitieministeriet i överensstämmelse med regeringsprogrammet den 4 juni 2012 tillsatte en delegation för att
bereda ett rättstrygghetsprogram som siktar på att förkorta den totala handläggningstiden av ett
domstolsärenden samtidigt som kvaliteten på rättstryggheten höjs. Avsikten är att bedöma åtgärdsbehoven på lång sikt. Dessutom ska delegationen ta fram ett förslag till anpassningsprogram för justitieministeriets förvaltningsområde i enlighet med kravet i de statsfinansiella ramarna för 2013—2016. Syftet är att säkerställa att sparåtgärder på kort sikt inte äventyrar de långsiktiga rättstrygghetsmålen.
Utskottet understryker vikten av att delegationen gör en bred och fördomsfri utvärdering av hur
olika typer av förfaringssätt kan förnyas utan att medborgarnas rättstrygghet eller tilltron till domstolsväsendet äventyras. Det är också viktigt att förslagens ekonomiska konsekvenser bedöms
grundligt så att slutresultatet blir faktiska kostnadsbesparingar.
Effekterna av reformerna börjar märkas fullt ut först efter flera år och de hjälper inte upp den akuta krisen. Arbetsbördan vid domstolarna särskilt i huvudstadsregionen är redan nu mycket brydsam eftersom man har varit tvungen att minska resurserna med mer än det funnits strukturella och
funktionella förutsättningar för. Antalet ärenden är stort och målen tenderar att bli allt mer omfattande och komplicerade. Enligt utredning till utskottet upplever en stor del av domarna och föredragandena arbetsbördan som oskäligt stor i kvantitativt hänseende. Det här leder till ökade
sjukskrivningar och gör det svårare att orka och trivas i arbetet. Domstolsarbetet är inte heller särskilt attraktivt på grund av detta och det kan bli svårt att rekrytera ny personal i ett läge där en allt
större del av domarkåren går i pension.
Utskottet understryker att lagskipningssystemet inte kan fungera utan en tillräcklig och kompetent personal. Oavsett det svåra ekonomiska läget måste man dimensionera domstolsresurserna så
att medborgarnas tilltro inte sviktar utan att domstolarna i alla lägen kan uppfylla kraven på rättssäkerhet enligt grundlagen och internationella förpliktelser.
Utskottet ökar momentet med 1 000 000 euro till de mest överbelastade domstolarna.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 253 965 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
(Stycke 3 och 4 som i RP 166/2012 rd)
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40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
På grund av en kraftig anslagsminskning har man vid Brottspåföljdsmyndigheten tagit fram en
ekonomisk anpassningsplan för 2012—2016. Det viktigaste målet nästa år är att förverkliga planen eftersom anslagsminskningen enligt rambeslutet märks till fullo redan 2013. Anpassningen
kräver att närmare 200 tjänster måste bort jämfört med 2011. Det blir en utmaning eftersom antalet årsverken redan under 2005—2011 reducerades med nästan 10 procent.
Utskottet har fått veta att redan nästa år blir ekonomiskt ytterst betungande, men myndigheten bedöms klara av den svåra situationen genom att vidta de åtgärder som nämns i anpassningsprogrammet. För att detta ska vara möjligt får bland annat fångtalet inte öka från dagens nivå och
Brottspåföljdsmyndigheten får inte heller påföras nya uppgifter utan att tillräckliga resurser samtidigt anvisas myndigheten. Vidare understryker utskottet att finansieringen av myndighetens nya
klientdatasystem måste tryggas.
En positiv sak är dock att Brottspåföljdsverket trots anpassningsprogrammet kan fortsätta projektet för att avlägsna de så kallade baljcellerna, vilket också förutsätts i regeringsprogrammet. Enligt planerna ska de sista baljcellerna tas ur bruk före 2017.
Trots de knappa anslagen är det viktigt att strafftiden får ett allt mer meningsfullt innehåll så att
risken för återfall minskar och möjligheterna för frigivna att klara sig förbättras, menar utskottet. I
enlighet med regeringsprogrammet ska frigivningen från fängelse genomföras planenligt så att
rehabilitering och andra stödåtgärder fortsätter oavbrutet efter frigivningen. De åtgärder som
verkställighetsmyndigheterna, andra statliga myndigheter och kommunerna står för måste vara
en övergripande insats som beaktar såväl samhällets som den dömdes behov.
Utskottet finner det angeläget att man börjar utreda möjligheterna att enligt regeringsprogrammet
överföra ansvaret för att ordna och finansiera hälso- och sjukvården för fångar till social- och hälsovårdsministeriet.
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Av anslaget under momentet avsätts 4,64 miljoner euro till driftsutgifter för projektet för främjande av nätsäkerheten (TUVE). Säkerhetsnätet finns för att säkerställa kommunikationen inom
den högsta statsledningen och inom myndigheter och andra aktörer med stor samhällelig relevans. Det ska avsevärt förbättra skyddsnivån och tillgängligheten i kommunikationsnätet.
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Enligt vad utskottet erfar är kostnaderna för projektet ungefär 5,4 miljoner högre än anslaget
2013. Inrikesministeriet måste få ersättning för kostnaderna för att ta fram gemensamma TUVEtjänster för statsförvaltningen, framhåller utskottet. Förvaltningens IT-central (HALTIK), som
svarar för IT-nätsservice, får inte i det här sammanhanget drabbas av extra kostnader, inte heller i
sista hand ämbetsverken inom inrikesministeriets förvaltningsområde, där polisen och Gränsbevakningsväsendet är störst.
10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Det är positivt att anslagsramen för polisväsendet i rambeslutet våren 2012 steg med 30 miljoner
euro räknat i nivån 2016. Riksdagen har i ett flertal år påpekat att anslagen till polisen är otillräckliga eftersom omkostnaderna ökar.
Trots anslagshöjningen måste polisen spara in ungefär 35 miljoner euro under ramperioden för att
hålla sig till rambeslutet. I syfte att effektivisera verksamheten och minska utgifterna kommer
hela polisförvaltningen att genomgå en förvaltningsreform, PORA III, 2014 och 2015.
I höst utarbetades strategierna för projektet och de innebär att enheterna under Polisstyrelsen och
polisstationerna blir färre. Bland annat föreslås rörliga polisen bli integrerad i den lokala polisen.
Projektet beräknas ge kostnadsbesparingar på cirka 28,5 miljoner euro räknat i nivån 2016.
Som så många gånger tidigare framhåller utskottet att ekonomin inom polisväsendet måste fås i
jämvikt. Också i betänkandet om budgeten för i år påpekade utskottet att det vid anslagsfördelningen gäller att kritiskt granska organisationen av polisförvaltningen och se om förvaltningsreformen (PORA I och PORA II) innehåller de rätta prioriteringarna. Utskottet välkomnar att inrikesministeriet har tillsatt en utredningsperson med uppgift att titta närmare på hur verksamheten
inom Polisstyrelsen och polisavdelningen kan utvecklas. Utvärderingen ska i hög grad ta fasta på
förhållandet mellan förvaltning och poliser ute på fältet med avseende på dels den lokala polisen,
dels rörliga polisen.
De kommande omstruktureringarna måste ge ett betryggande antal polismän ute på fältet och garantera att specialkompetensen finns kvar. Dessutom måste polisservicen tryggas och den vägen
den allmänna säkerheten i hela landet. Vidare måste resurserna till trafikövervakning, inbegripet
övervakningen av tung trafik och annan brottsbekämpning i samband med trafikövervakningen
tryggas. Dessutom får polisens synlighet inte heller i övrigt försämras av de kommande åtgärderna. För statsfinanserna är det av stor vikt att de eftersträvade kostnadsbesparingarna är realistiska, menar utskottet.
Med höjningen i rambeslutet är anslaget till polisväsendets omkostnader nästa år cirka 21,1 miljoner euro högre än i år. Enligt uppgifter till utskottet kan nivån på polisverksamheten tryggas
2013 tack vare anslagshöjningen.
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Polismännen ska fortsatt vara lika många som i år, 7 564 årsverken. Det totala antalet årsverken
beräknas dock minska med drygt 200 till cirka 10 400 eftersom färre studerande kommer att ha arbets- och insatspraktik.
Utskottet ser allvarligt på inrikesministeriets bedömning att ungefär 170 fler polismän kommer
att sluta än det utexamineras polismän 2014. Man har lyckats få ner antalet arbetslösa polismän
till åttio så de kan inte fylla ut det kommande underskottet. Följaktligen kommer vi att ha färre polismän och det ligger inte i linje med skrivningarna i regeringsprogrammet. I tidigare sammanhang har utskottet (t.ex. FiUB 26/2011 rd) påpekat att utbildningsplatserna måste ligga i linje med
de långsiktiga planerna.
Det är viktigt att Polisstyrelsen och enheterna i sina resultatdiskussioner 2013 behåller den anslagsökning på 600 000 euro i skyddspolisens budget som är avsatt för ett program för terroristbekämpning och som riksdagen beviljade för i år. Vidare bör de förändringar som skett i skyddspolisens och de övriga enheternas omvärld vägas in i anslagstilldelningen.
Det är positivt att det finns ett extra anslag på 6,2 miljoner euro som medger att inrikesministeriet
kan fortsätta att effektivt bekämpa den svarta sektorn. I bekämpningen av ekobrottslighet är målet att ligga i realtid, att de oavslutade ärendena ska minska, att utredningstiderna ska bli kortare
och att en större del av den ekonomiska vinningen av brott ska fås tillbaka. I år beräknas värdet av
den återtagna nyttan av brott uppgå till drygt 30 miljoner euro.
Vidare vill utskottet påminna om att den interna säkerheten ska upprätthållas och förbättras och
att det kräver att myndigheterna samarbetar allt mer sinsemellan och med organisationerna. Det
är en fråga som kommit fram inte minst när bakgrunden till familjetragedier och allvarliga våldsbrott bland unga har utretts. Det är positivt att regionförvaltningsverken leder regionala genomförandeplaner som ska säkerställa att programmet för inre säkerhet kan omsättas. På så sätt kan
myndigheternas och organisationernas arbete med en rad komplexa problem styras.
Utskottet ökar momentet med 50 000 euro till bekämpning av illegal utländsk arbetskraft som ett
led i bekämpningen av den svarta sektorn. Anslaget ger bättre möjligheter att undersöka och bekämpa användningen av illegal utländsk arbetskraft.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 723 627 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Den ökande trafiken vid gränserna är den största utmaningen för Gränsbevakningsväsendet. Enligt uppskattning fördubblas trafiken på den östra gränsen fram till 2018 i jämförelse med 2011
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och resenärerna kommer då att vara cirka 20 miljoner. Infrastrukturen på gränsövergångarna är
eftersatt. Av de åtta internationella gränsövergångarna vid den östra gränsen ska sex byggas om
under ramperioden för att in- och utresekontrollerna ska vara smidigare. Dessutom måste de redan ombyggda gränsövergångarna, Helsingfors hamn och Helsingfors-Vanda flygplats, få fler
gränskontrollanter och utrustning och datainfrastruktur som uppfyller EU-reglerna. Gränsbevakningsväsendet bedömer att det under ramperioden behövs 175 årsverken till för den ökande
gränskontrollen.
I motsats till läget i många andra länder införde Gränsbevakningsväsendet proaktivt en omfattande omorganisering redan 2009—2012. Förvaltningen slimmades genom att ledningsnivåer slopades och en del gränsbevaknings- och sjöbevakningssektioner drogs in. Trots detta behövs det ytterligare besparingar på 29 miljoner euro under ramperioden. Ett nytt anpassningsprogram är redan under arbete.
Det är positivt att regeringen föreslår att anslaget höjs med 5,2 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Tilläggsanslaget ska bl.a. gå till att stärka in- och utresekontrollerna
med 2,4 miljoner euro. Det räcker till att anställa fyrtio nya gränskontrollanter vid den sydöstra
gränsen och i Helsingforsområdet.
Det går emellertid inte att få kontroll över konsekvenserna av den ökande gränstrafiken utan bestående extra anslag, anser utskottet och finner det positivt att regeringen i nästa ramförhandlingar kommer att omvärdera Gränsbevakningsväsendets anslagsbehov. Det är nödvändigt att trygga
gränskontrollen vid samtliga gränser, och i tillräckligt hög grad också i norra Finland. Också
tullens resurser måste utvärderas med avseende på den ökande trafiken på den östra gränsen.
Utskottet ökar momentet med 800 000 euro för att effektivisera verksamheten på gränsövergångarna.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 227 386 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Räddningsväsendets närområdessamarbete med Ryssland har finansierats med utrikesministeriets anslag för närområdessamarbete, som inte ges ut längre 2013. Projekten har varit mycket
framgångsrika och de har skapat en god plattform för samarbete mellan säkerhetsmyndigheterna i
gränsområdena. Vid gemensamma räddningsövningar har de bland annat testat att skicka begäran om handräckning, transportera räddningstrupper över gränsen, tillämpa ledningsmetoder och
släcka skogsbränder.
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Det finns fortfarande ett tydligt behov av samarbete och det är bra att inrikesministeriets räddningsavdelning tar på sig ansvaret för fortsatt samarbete.
Utskottet ökar momentet med 50 000 euro för att de gränsöverskridande samarbetsövningarna
ska kunna fortsätta inom räddningsväsendet.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 13 682 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Omstruktureringen av Nödcentralsverket fortsätter 2013. På tur står en sammanslagning av nödcentralerna i Tammerfors och Björneborg. En reform av nödcentralsverksamheten och informationssystemen ska vara klar 2015 och då kan nödcentralerna nätverka och stödja varandra vid arbetstoppar och störningar. Enligt uppgift kommer det föreslagna anslaget kompletterat med ett
belopp om 2 miljoner euro som förs över från 2012 att räcka till för att trygga basservicen inom
nödcentralsverksamheten 2013.
Utskottet vill emellertid understryka att det måste följas upp noga om Nödcentralsverket fungerar
på behörigt sätt och att omkostnadsanslaget är tillräckligt stort. Omorganiseringen är en krävande
förändringsprocess. I resurserna bör man beakta de behov som redan kommit fram i sammanslagningar av nödcentraler, exempelvis att ge personalen adekvat utbildning. Vid förändringar är det
av största vikt att försäkra sig om att servicen håller hög nivå, att kompetensen inte försvinner och
att verksamheten är säker.
40. Invandring
Det är positivt att Migrationsverket har lyckats göra handläggningen av asylansökningar snabbare tack vare extra anslag som beviljats tidigare. Dessutom har arbetsmetoderna i handläggningen förbättrats, likaså samarbetet (MPG) mellan Migrationsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet.
Åtgärderna för att effektivisera beslutsfattandet om asyl planerades och kostnaderna för mottagande av asylsökande skars ner med målet att flyttningen till kommunerna skulle gå smidigare
och ske senast två månader efter att sökanden fått uppehållstillstånd. Så har det emellertid inte blivit och förläggningarna har i år haft extra kostnader på ungefär 8,7 miljoner euro.
Trots det har de totala kostnaderna för mottagande kunnat sänkas. I budgeten för 2013 är anslaget
dryga 31 miljoner euro, vilket är cirka 36 procent mindre än 2011. Utöver att kostnaderna för förläggningarna har granskats internt har en del förläggningar lagts ner. På de kvarvarande förläggningarna har beläggningen stigit till över 90 procent. Inkvarteringskapaciteten kan inte längre reduceras i någon större utsträckning eftersom det är osäkert hur antalet asylsökande utvecklas.
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Arbets- och näringsministeriet (som har huvudansvaret för att placera personerna i kommunerna), NTM-centralerna, Migrationsverket och förläggningarna har inlett samarbete för att tillsammans finna medel för att få fler kommuner att ta emot flyktingar och personer med asylrätt. Samarbetet behövs anser utskottet. Snabb placering i kommunerna minskar kostnaderna för mottagning och främjar integrationen.
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Inom försvarsministeriets förvaltningsområde fortsätter arbetet med förvaltningsreformen, som
ska vara helt genomförd före 2015. Tanken är att en översyn av organisationen och verksamhetsprinciperna ska resultera i en balanserad försvarsbudget där tillräckliga resurser kan reserveras
för att upprätthålla och effektivera försvarsförmågan.
Regeringen föreslår ett anslag på 2 874 miljoner euro för försvarsministeriets förvaltningsområde, alltså ca 25 miljoner euro mer än i 2012 års ordinarie budget. Den föregivna ökningen av anslaget beror bland annat på en senareläggning av utbetalningar på 93 miljoner euro för anskaffning av försvarsmateriel, som gjordes i 2012 års tredje tilläggsbudget. Totalt uppgår besparingarna 2013 inom förvaltningsområdet till 124 miljoner euro.
För försvarsmaktens omkostnader föreslås en ökning på totalt 1 770 miljoner euro som en följd
huvudsakligen av justeringar av löner och kostnadsnivåer. Kostnaderna för att genomföra försvarsmaktsreformen betalas också de med anslag från detta moment. Utskottet noterar med tillfredsställelse att beväringarnas dagpeng kan höjas något trots den strama budgeten. Höjningen
ökar kostnaderna med ca 2 miljoner euro.
Under 2013 fortsätter försvarsförvaltningen med åtgärder som har omedelbar anpassningseffekt
på verksamheten och som kommer att leda till en temporär sänkning av nivån på försvarsmaktens
verksamhet. Också vissa viktiga prestationer såsom flygtimmar, fartygsdygn, repövningar för reservister och antalet dygn i terrängen för beväringar ligger på en lägre nivå.
Utskottet påtalar särskilt det faktum att repövningarna minskar ytterligare. Det här kommer enligt utskottet att inom kort ha negativa konsekvenser för krigsförbandens kompetens och prestationsförmåga och reservisternas försvarsvilja, menar utskottet. Enligt planerna ska bara 2 000 reservister få utbildning under 2013. I år har 3 800 personer deltagit i repövningar. Övningarna riktas i första hand till användare av de viktigaste vapensystemen och till landskapskompanierna.
Avsikten är att öka antalet övningar från 2015 så att de motsvarar den reducerade krigstida styrkan.
Utskottet oroar sig också för den inhemska vapenindustrins framtid under nya förhållanden. Utskottet menar att det är synnerligen viktigt att främja export och globalisering på det sätt som även
framgår av budgetförslaget, för att den inhemska industrin ska kunna utnyttja de allt öppnare europeiska marknaderna. Om den kritiska kompetensen stannar kvar i landet kan Finlands försvarsförmåga bibehållas också under exceptionella förhållanden och kriser.
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Utskottet understryker att hela förvaltningsområdet är inne i en temporär övergångsperiod. Men
också under den perioden är det viktigt att hålla fast vid Finlands försvarförmåga, nivån på beväringsutbildningen och en motiverande värnplikt samt den allmänna försvarsviljan. Utskottet förutsätter att nivån på verksamheten i alla avseenden under 2012 höjs till en nivå som motsvarar de
nya verksamhetsformerna. Om man ser till det nationella försvarets trovärdighet, är det nödvändigt att reformen genomförs med iakttagandet av principen att ungefär en tredjedel vardera av försvarsbudgeten läggs på materielanskaffningar, personalkostnader respektive verksamhet.
Utskottet ökar momentet med 1 000 000 euro för att öka antalet repetitionsövningar. Priset på en
reservistdag bedöms uppgå till 165 euro år 2013 och ökningen på momentet innebär således att ca
6 060 repövningsdygn kan ordnas.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 1 770 549 000 euro.
Anslaget får även användas
(Punkt 1 och 2 som i RP 95/2012 rd)
(Punkt 3 som i RP 166/2012 rd)
(Punkt 4—8 som i RP 95/2012 rd)
Fullmakter
(Punkt 1 som i RP 166/2012 rd)
(Punkt 2—4 som i RP 95/2012 rd)
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
18. Upphandling av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
En betydande del av anslagsnedskärningarna berör anskaffningen av försvarsmateriel. För anslaget anvisas 685 miljoner euro; det är 40 miljoner euro mindre än 2012 om man jämför med den ordinarie budgeten. Nivåskillnaden mellan åren minskar av att utbetalningar på 93 miljoner euro
under 2012 år överförs till budgetförslaget för 2013. En utgiftsbesparing enligt regeringsprogrammet uppgår till 70 miljoner euro och omfattar anskaffning av försvarsmateriel, överföring av
beställningsfullmakter till senare år samt en anslagsöverföring till momentet Försvarsmaktens
omkostnader. Materielanskaffningarna måste prioriteras med omsorg och försvarsmakten tvingas avstå från en del av de planerade anskaffningarna. Besparingarna berör alla delområden men
fördröjer särskilt utrustandet av arméns territoriella trupper.
Utskottet betonar att det underskott som under övergångsperioden uppkommer inom de krigstida
trupperna när det gäller investeringar i materiel måste hämtas in efter reformen så att den tillgäng-
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liga materielen så väl som möjligt motsvarar omvärldens krav på kapacitet och nya metoder. Utskottet konstaterar samtidigt att kostnadsutvecklingen när det gäller försvarsmateriel är snabbare
än den allmänna prisutvecklingen. Denna oundvikliga utveckling måste noteras redan under den
tid reformen pågår för att det ska gå att uppnå en balanserad försvarsbudget.
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet föreslås ett anslag om 1 878 000 euro av vilket största delen anvisas för stöd till
försvarsorganisationernas verksamhet och till Försvarsutbildningsföreningen för omkostnader
som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som enligt lagen om frivilligt försvar (556/
2007) hör till föreningen.
Föreningen ordnade 2011 inalles 77 500 utbildningsdygn under nästan 1 600 utbildningstillfällen, av vilka två tredjedelar var riktat till reservister och gällde militär utbildning och utbildning
som främjar den militära förmågan medan en tredjedel var beredskaps- och säkerhetsutbildning
som alla medborgare kunde delta i. I utbildningen deltog sammantaget fler än 42 000 medborgare.
För närvarande är föreningen en viktig samarbetspartner. Försvarsmakten har bland annat beställt militär utbildning för landskapstrupperna av föreningen. Det planerade avtalet för 2013 beräknas omfatta 250 utbildningstillfällen, som möjliggör 16 000 utbildningsdygn för reservister.
Föreningens funktionärer koordinerar frivillig försvarsutbildning i alla landskap mellan försvarsmakten och försvarsorganisationerna.
Utskottet anser det viktigt att det frivilliga försvaret utvecklas ytterligare och Försvarsutbildningsföreningen kunde också ha till uppgift att stödja försvarsmakten i utbildningen av s.k. lokalförsvarsband. Lokalförsvarsbanden är en ny typ av trupper avsedda särskilt för lokalförsvar som
försvarsministeriet satsat på. I planeringen av de här trupperna bör försvarsorganisationernas och
reservens kompetens tas till vara, menar utskottet. Till truppernas uppgifter kunde bland annat
höra funktioner inom den övergripande säkerheten och trupperna kunde utnyttjas exempelvis vid
stora olyckor och miljökatastrofer.
Utskottet konstaterar att med små ekonomiska satsningar kan man nå betydande resultat inom frivilligverksamheten. Priset på ett genomsnittlig utbildningsdygn som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen är bara 40 euro, vilket är en fjärdedel av priset på ett reservistdygn ordnat av försvarsmakten. Det frivilliga försvaret spelar i alla fall en viktig roll för att öka samhällstryggheten
och upprätthålla försvarsviljan. Verksamheten är särskilt viktig på orter där försvarsmakten håller på att lägga ner eller minska sin verksamhet. Försvarsutbildningsföreningens reservistutbildning kan enligt utskottet delvis ersätta de reducerade reservistdygnen inom försvarsmakten om
utbildningen kan inriktas på utbildning av krigstida trupper.
Utskottet ökar momentet med 200 000 euro för att stödja Försvarsutbildningsföreningens verksamhet och understryker samtidigt vikten av att det organiseras frivillig verksamhet också på orter där försvarsmaktens egen verksamhet minskar.
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Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 2 078 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Beskattningen och tullväsendet
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Utskottet uttrycker sin oro över hur tullens resurser ska räcka för att kunna hantera den ökande
trafiken på den östra gränsen. Det uppskattats att trafiken kommer att fördubblas och öka till ca 20
miljoner resenärer fram till 2018.
Effekterna av den ökande gränstrafiken på Gränsbevakningsväsendets resursbehov ska omvärderas i förhandlingarna om budgetramarna nästa vår. Utskottet vill att också tullens resurser ska utvärderas i detta sammanhang.
Utskottet ökar momentet med 400 000 euro för att effektivisera verksamheten vid gränsövergångarna på den östra gränsen.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 165 037 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Nästa år anvisas till kommunerna en statsandel på 8,679 miljarder euro för ordnande av basservice vilket är 210 miljoner euro mer än i 2012 års ordinarie budget. Anslaget ökar bl.a. på grund
av att statsandelen för basservice indexjusteras med 3 procent, vilket ökar statsandelarna med ca
230 miljoner euro. Förändringarna i befolkningsmängden och åldersstrukturen ökar de kalkylerade statsandelarna med sammanlagt 67 miljoner euro och kompensationen för skatteinkomstbortfallet är 12 miljoner euro.
Statsandelarna till kommunerna ökar dock endast med en dryg procent, eftersom anpassningen av
statsfinanserna bromsar upp ökningen. Som ett led i anpassningen av statsfinanserna skars statsandelarna till kommunerna ner med 631 miljoner euro och dessutom ingick i rambeslutet våren
2012 nya anpassningsåtgärder som minskar statsandelarna till kommunerna med 125 miljoner
euro. Dessutom kommer indexförhöjningen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde att frysas för nästa år, vilket minskar statsandelarna med 50 miljoner euro.
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När den totala effekten av statens åtgärder granskas (inkl. utgifter, skatter, förändrade skattegrunder) uppskattas kommunernas finansiering minskas med 193 miljoner euro netto jämfört med i år.
Kommunernas skuldsättning kommer att accelerera och medföra ökat tryck på att höja kommunalskatter och avgifter och dra ned på tjänster och investeringar. Skillnaderna i den kommunala
ekonomin är redan tidigare stora mellan kommuner och kommungrupper och till exempel skattesatsen varierar mellan 16,5 och 22 procent. Skatteprocenten kommer att stiga i början av nästa år i
119 kommuner.
På grund av det försämrade konjunkturläget och anpassningen av statsfinanserna stramas den
kommunala ekonomin åt och i många fall försämras kommunernas årsbidrag. När antalet kommuner med ett negativt årsbidrag var 34 år 2011 uppskattas antalet vara närmare 100 nästa år. Enligt finansministeriets kalkyler räcker årsbidraget till för att täcka in avskrivningar ännu i år och
2013 endast i kommungrupper med över 20 000 invånare.
Situationen inom den kommunala ekonomin är oroväckande också på längre sikt. Detta framgår
av bl.a. den s.k. hållbarhetsberäkningen i budgetpropositionen, som ska visa spelrummet och anpassningsbehovet i den kommunala ekonomin med beaktande av den beräknade inkomstutvecklingen. Kalkylen är inte någon prognos men den beskriver utvecklingen i den samlade kommunekonomin på basis av vissa antaganden. Med de valda antagandena försvagas kommunalekonomin och skulle inte längre vara i balans 2016 oberoende av vilka mätare som används.
Utskottet framhåller att det krävs en strikt utgiftsdisciplin och effektivare verksamhet i kommuner för att trygga en stabil kommunekonomi och en hållbar sanering av kommunernas ekonomi.
Det är en stor utmaning men utskottet anser att åtstramningen av finanspolitiken är nödvändig och
att kommunerna ska för sin del ta ansvar för balanseringen av den offentliga ekonomin. Med tanke på sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen är det samtidigt av största vikt att det i
kommunerna finns ekonomisk aktivitet och investeringar som ökar skatteintäkterna och minskar
utgifterna för arbetslöshet och utslagning. Kommunerna måste vara beredda på att finansiera sina
tjänster och utgifter genom skatteintäktsfinansiering.
Utskottet framhåller att kommun- och servicestrukturreformen måste framskrida effektivt för att
den offentliga servicen ska kunna tryggas överallt i Finland i framtiden. Med den nuvarande kommun- och servicestrukturen kan kommunerna inte trygga tillgången till service av hög kvalitet på
lika villkor regionalt och heltäckande utan skillnaderna mellan kommunerna kommer att öka på
grund av olikheterna i befolknings- och näringsstrukturen.
Hur kommun- och servicestrukturreformen ska lyckas beror i avgörande grad på hur reformen av
service inom social- och hälsovården genomförs. Utskottet anser att det är nödvändigt att snabbt
genomföra servicereformen inom social- och hälsovården och understryker vikten av sådana
strukturella reformer som förbättrar kvaliteten i och tillgången på tjänsterna och samtidigt skapar
förutsättningar att minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Utskottet betonar
vikten av bättre produktivitet och effektivare verksamhet, vilket förutsätter en förnyelse av serviceprocesserna, ökad kostnadsmedvetenhet, bättre tjänsteinnovationer och spridning av bästa
praxis över kommun- och sektorsgränserna.
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För att öka produktiviteten måste i synnerhet it-systemen utvecklas. I dag har kommunerna en
uppsjö av olika system som är delvis föråldrade och som är inte interoperabla. Interoperabilitetsproblem finns i it-systemen särskilt inom social- och hälsovården, vilket har bromsat upp produktivitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.
Ansvar och förfarandena för utveckling av informationsförvaltningen tydliggörs i den s.k. informationsförvaltningslagen (634/2011) som trädde i kraft för drygt ett sedan och som understryker
it-systemens interoperabilitet och ökad användning av gemensamma tjänster. För att påskynda utvecklingen med beaktande av det här breda komplexet krävs det att också kommunerna ska ha
tillräckligt med kunnande och resurser för utveckling av it-systemen.
Kommunerna har redan nu stora utmaningar i att klara av alla sina uppgifter. Det är viktigt att
kommunerna inte ska påföras nya uppgifter eller att deras nuvarande uppgifter ska utvidgas utan
att staten bidrar till finansieringen av mer än hälften av de faktiska kostnaderna. Utskottet ser positivt på att finansministeriet inlett en kartläggning av kommunernas uppgifter. På basis av kartläggningen omvärderas på våren 2013 uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunerna i förhållande till resurserna.
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UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
I regeringsprogrammet konstateras att ökad framgång och välfärd i Finland förutsätter bred bildning, yrkesskicklighet och stor kompetens. Att satsa på utbildning och forskning är långsiktig tillväxtpolitik och finansieringen av utbildning, kompetens och forskning måste säkerställas. Utskottet konstaterade i sitt betänkande om ramarna för statsfinanserna 2013—2016 (FiUB 12/2012
rd) att en hög bildningsnivå och utbildning av god kvalitet ligger till grund för vår starka kompetens. Att säkerställa utbildning på alla nivåer i hela landet är ett viktigt verktyg för ekonomisk tillväxt och livskraft för landet. Trots det vill utskottet också i detta sammanhang lyfta fram att det
med tanke på landets framtid är viktigt att se till att finansieringen av grundforskning är tillräcklig
och att åtgärderna för att anpassa ekonomin inte försämrar kvaliteten på utbildningen.
Den främsta förnyelsen under innevarande år är samhällsgarantin för unga. För att samhällsgarantin ska bli genomförd måste de som gått ut grundskolan ha faktiska möjligheter till utbildning
på andra stadiet.
Utskottet vill understryka att också unga vuxna som tidigare blivit utan utbildning måste ges en
ny chans. För dem behövs skräddarsydda flexibla utbildningsalternativ av ny typ.
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Beredningen av lagstiftningen om förskola och barnomsorg, också förvaltningen och styrningen
av dem, överförs till undervisnings- och kulturministeriet från 2013 vilket ska stärka kontinuiteten mellan förskola och barnomsorg. Utskottet hänvisar till sitt betänkande om ramredogörelsen
för statsfinanserna (FvUB 12/2012 rd) och finner överföringen motiverad. Utskottet föreslår att
riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 2
Riksdagen förutsätter att regeringen vid den fortsatta beredningen av lagstiftningen om
småbarnsfostran utreder en överföring av alla uppgifter med anknytning till småbarnsfostran till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ser till att det finns
klara bestämmelser om att det är Utbildningsstyrelsen som ska upprätta grunderna för
småbarnsfostran. Dessutom ska Utbildningsstyrelsen tillförsäkras tillräckliga resurser för
att sköta de uppgifter som överförs till den.
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Enligt uppgifter till utskottet har uppföljningsutvärderingar av studieresultat visat att brist på
adekvata läromedel försvagar studieresultaten hos elever i svenskspråkiga skolor. Därför är det
motiverat att ta i bruk ett nytt förfarande som stöd för produktionen av läromedel.
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Förfarandet inleds genom att 50 000 euro av anslaget under momentet riktas som bidrag till
främst produktion av läromedel för gymnasiet. I stället anvisas 50 000 euro mindre för sänkning
av priser på företagsekonomiska prestationer.
I kompletteringspropositionen till budgetpropositionen (RP 166/2012 rd) har anslaget under momentet utökats med en engångsinsats om 760 000 miljoner euro i övergångsskedet till en ny ansöknings- och urvalstjänst. Momentets slutsumma är 22 695 000 euro. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 3
Riksdagen kräver att regeringen i sitt rambeslut avsätter adekvata ekonomiska resurser utveckling och upprätthållande av webbtjänsten för lärande, som Utbildningsstyrelsen ansvarar för. Tjänsten är ett viktigt element i genomförandet av utbildningsgarantin för unga.
Momentet får följande lydelse:
(Stycke 1 som i RP 166/2012 rd)
Anslaget får även användas
(Punkt 1 som i RP 95/2012 rd)
2) högst 860 000 till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om
försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning.
3) 50 000 euro för utdelning som bidrag för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten
spridning (ny punkt)
(Punkt 4 som punkt 3 i RP 95/2012 rd)
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Anslag för ersättningar för utlåning. I början av 2007 trädde en ändring i upphovsrättslagen i
kraft som betydde att upphovsmännen har rätt till en ersättning för utlåning av exemplar av deras
verk till allmänheten från allmänna bibliotek. Anslagen för ersättningen har varit otillräckliga och
systemet bemöter olika verktyper på olika sätt. Bibliotek som betjänar forskning och utbildning
omfattas inte av systemet med ersättning för lån, men att utvidga tillämpningsområdet skulle kräva en ändring i 19 § 3 mom. i lagen om upphovsrätt. Utskottet föreslår att följande uttalande godkänns:
Utskottets förslag till uttalande 4
Riksdagen förutsätter att anslagen för ersättningar höjs stegvis till en sådan nivå att upphovsmännen får en skälig ersättning när deras verk lånas.
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Utskottet utökar momentet med 200 000 euro för ersättning för utlåning av skyddade verk som
betalas till upphovsmän.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 18 088 000 euro.
Anslaget får användas:
(Punkt 1 som i RP 95/2012 rd)
2) högst 3 825 000 euro för kostnaderna för ersättningar till upphovsmän för utlåning av skyddade verk.
50. Vissa utvecklingsbehov (fast anslag)
Utskottet ökar momentet med 100 000 euro under anslaget för statsunderstöd till Svenska Finlands folkting.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 685 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1.

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)

2.

Paasikivi-Samfundet

675 000
10 000

Sammanlagt

685 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Många kulturhistoriskt och funktionellt värdefulla byggnader kräver reparationer som kan vara
ekonomiskt svåra för ägarna. Bland annat religiösa samfund utan beskattningsrätt hör till denna
ägarkategori. Dessa samfund som till stora delar fungerar på frivillig basis orsakas kostnader bl.a.
av fastighetsskatt och i vissa fall av tillgänglighets- och säkerhetskrav.
Utskottet utökar momentet med 150 000 euro för byggnadsbidrag till registrerade religiösa samfund och deras lokalsamfund.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 3 252 000 euro.
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Dispositionsplan (euro)
1.

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §)

2.

Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade
befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda
området

618 000

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)

152 000

Stöd till registrerade religiösa samfund

350 000

- varav i byggnadsunderstöd för kyrkor och lokaler till samfund och deras lokalsamfund

150 000

3.

Sammanlagt

2 284 000

3 252 000

Fullmakt
(Som i RP 95/2012 rd)
10. Allmänbildande utbildning
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)
På momentet föreslås 58 miljoner euro varav 48,5 miljoner euro som statsunderstöd för redan
godkända efterfinansierade projekt. Statsbidrag förorsakade av anläggningsprojekt får totalt uppgå till högst 12 miljoner euro. Statsbidragen väntas räcka till att bygga eller renovera lokaler för
1 200 elever.
Utskottet hänvisar till kulturutskottets utlåtande (KuUU 10/2012 rd) där det står att statsfinansieringen för anläggningsprojekt för skolor fortfarande är otillräcklig och att behovet att skolrenoveringar fortfarande är mångfaldigt. Skolbyggnadernas allt värre mögel- och andra hälsoproblem
bör åtgärdas inom ramen för ett långsiktigt helhetsprogram som är tryggat i fråga om statens finansieringsandel. Dessutom finns det för få kompetenta specialister i landet och därför behöver vi
se till att den behövliga specialiseringskompetensen tryggas. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 5
Riksdagen förutsätter att regeringen tryggar en tillräcklig statlig finansieringsandel med
sikte på eliminering av skolbyggnadernas ökande reparationsskuld och mögelproblem och
främjar utvecklingen av utbildning i branschen och definitionen av behörighetskrav.

32

Betänkande FiUB 39/2012 rd
Huvudtitel 29
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)
Finlandsskolorna. Statsunderstödet till Finlandsskolorna har klart släpat efter bland annat på
grund av de ökade kostnaderna för läromedel och lärarlöner. Utskottet ökar momentet med
150 000 euro i bidrag till Finlandsskolorna.
Sommargymnasiesamfundet. Nätverket av sommargymnasier som Sommargymnasiesamfundet
är huvudman för täcker hela Finland. Sommargymnasiet ger i enlighet med regeringsprogrammet
ungdomar en möjlighet att bygga sin egen kunskapsväg och erbjuder tillfälle att avlägga studier
enligt gymnasiets lärokurs. För att trygga verksamheten ökar utskottet momentet med 100 000
euro.
Etäkoulu Kulkuri. Etäkoulu Kulkuri upprätthålls av Kansanvalistusseura och erbjuder grundläggande utbildning i form av hemundervisning för finländska barn som är bosatta utomlands. För att
trygga verksamheten ökar utskottet momentet med 25 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 1 403 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
20. Yrkesutbildning
För yrkesutbildning avsätts 737 miljoner euro, varav statsandelar och stadsbidrag står för 724
miljoner euro. Ungdomsgarantin jämte utbildningsgaranti träder i kraft fullt ut 2013. Ungdomsgarantin erbjuder alla unga under 25 år och alla nyutexaminerade unga under 30 år en arbets-,
praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats senast när de gått tre månader arbetslösa och
förutsätter att tillträde till utbildning via flexibla utbildningsvägar tryggas. Målet för utbildningsgarantin är att garantera alla som gått ut grundskolan möjlighet till fortsatt utbildning. Det kan
röra sig om gymnasium, yrkesutbildning, läroavtalsutbildning, verkstad, rehabilitering eller något annat. Elevmängden har från den 1 augusti 2012 utökats med 1200 studerande och utökas från
den 1 januari 2013 med ytterligare 500 studerande. Antalet utbildningsplatser har ökats särskilt
inom metropolområdet och i vissa tillväxtcentrum. År 2013 föreslås det för genomförandet av utbildningsgarantin 13 miljoner euro för att utöka antalet studerande vid den grundläggande yrkesutbildningen.
Enligt regeringsprogrammet förnyas grunderna för antagning som studerande vid grundläggande
yrkesutbildning så att sökande som gått ut grundstadiet och inte har någon examen och utbildningsplats på andra stadiet antas först vid antagningen av studerande till andra stadiet. De förnyade grunderna ska tas i bruk hösten 2013 tillsammans med de förnyade elektroniska ansökningstjänsterna för andra stadiet.
Programmet för en effektivisering av utexamineringen ska minska avbrotten i utbildningen särskilt i begynnelseskedet och nå de studerande som är mest benägna att avbryta studierna, vilkas
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studier har dragit ut på tiden eller hotar göra det, och studerande som håller på att lämna examen
på hälft eller redan har gjort det på grund av övergång till arbetslivet.
Utskottet anser det viktigt att ungdomsgarantins utfall följs upp. Utskottet hänvisar till uttalandet i
den allmänna motiveringen ovan.
30. Vuxenutbildning
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Lehtimäki folkhögskola. Lehtimäki folkhögskola är Finlands enda folkhögskola inom fritt bildningsarbete för multihandikappade och gravt handikappade. Studier i internatform ökar studerandenas möjligheter att få fäste i samhället genom bättre livshantering, självtillit och medborgerlig
kompetens, vilket minskar utslagning och ojämlikhet samt förbättrar livskvaliteten.
Utskottet ökar momentet med 200 000 euro för att trygga verksamhetsförutsättningarna för Lehtimäki folkhögskola. På så sätt kan vi minska behovet av att ordna en betydligt dyrare tjänst inom
andra sektorer.
Studiecentraler. Studiecentraler främjar bl.a. livslångt lärande, välmående samt verksamhet relaterad till aktiv demokrati och medborgarsamhället.
Utskottet ökar momentet med 200 000 euro som fördelas proportionellt jämnt mellan bidragstagarna.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 164 818 000 euro.
Anslaget får användas:
(Punkt 1 som i RP 95/2012 rd)
2) högst 8 070 000 euro till understöd i form av studiesedlar och understöd för kvalitetsutveckling och annan utveckling, till extra understöd och stödjande av programmet för strukturell utveckling enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete.
(Enheter som berättigar till statsandel som i RP 166/2012 rd)
(Stycke 3 som i RP 95/2012 rd)
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
Utskottet betonar att läroavtalsutbildningen stödjer genomförandet av samhällsgarantin för unga
och erbjuder ungdomarna ett flexibelt och praktiskt orienterat sätt att bedriva yrkesstudier och
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samtidigt skapa en hållbar kontakt med arbetslivet och arbetsgivarna. Det gynnar möjligheten att
få anställning efter studierna. Utskottet instämmer i kulturutskottets utlåtande och anser det nödvändigt att systemet med läroavtalsutbildning vidareutvecklas så att systemet bättre än förr sporrar arbetsgivare att erbjuda läroavtalsplatser. Utskottet instämmer i kulturutskottets utlåtande och
understryker att de föreslagna besparingarna i läroavtalsutbildning jämfört med resurstillskottet
av programmet för kompetens bland unga vuxna innebär att ca 600 unga vuxna kan lämnas utanför läroavtalsutbildningen.
Utskottet ökar momentet med 2 000 000 euro för tilläggsutbildning genom läroavtal.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 116 494 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
Det maximala antalet läroavtalsstuderande i yrkesinriktad tilläggsutbildning är 22 105.
(Andra meningen i stycke 3 som i RP 95/2012 rd)
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)
Utskottet ökar momentet med 150 000 euro, varav
— 43 000 för statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/
2007),
— 20 000 euro till Marttaliitto ry,
— 7 000 euro till Finlands svenska Marthaförbund rf,
— 20 000 euro till Sofian kannatusyhdistys ry,
— 20 000 euro till Karjalan Liitto ry,
— 20 000 euro för ökat statsunderstöd till Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO ry och
— 20 000 euro för bidrag till Maa- ja kotitalousnaiset ry.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 7 416 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
40. Högskoleundervisning och forskning
Utskottet ser utgiftsbesparingarna för högskoleutbildningen och forskningen som ett problem.
Utskottet understryker att en långsiktig och förutsebar basfinansiering är en förutsättning för att
universiteten ska kunna bedriva en effektiv och högkvalitativ verksamhet.
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Trots att statens finansiering till universiteten ökar med ca 20 miljoner euro, är den faktiska
minskningen 8 miljoner euro efter avdrag av kompensationen för mervärdeskatt. Den temporära
frysningen av universitetsindex för 2013 innebär att universiteten går miste om nästan 43 miljoner euro.
Universitetens finansieringsnivå påverkas av ramen och universitetens finansieringsmodell, men
också av att inom ramen hanteras förstärkningen av verksamhetsförutsättningarna för SibeliusAkademin, Bildkonstakademin och Teaterhögskolan, vilka förenas till Konstuniversitetet, extra
hyror för Musikhuset och utvidgning av den medicinska utbildningen.
När universitetsindexet infördes i universitetslagen i samband med att lagen sågs över var syftet
att kompensera för den årliga höjningen i kostnadsnivån, vilket i sin tur skulle garantera att universiteten på lång sikt får finansiering för sina grundläggande funktioner också i ekonomiskt svåra tider. Frysningen av universitetsindex försvårar universitetens verksamhet och måluppfyllelse.
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Utskottet anser det vara viktigt att man enligt principbeslutet bereder sig på att flytta Arkivverkets centralarkiv.
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Utbildningen av barnträdgårdslärare. Riksdagen har redan tidigare i olika sammanhang gett uttryck för sin oro över antalet utbildningsplatser i barnträdgårdslärarutbildningen. Det råder brist
på universitetsutbildade barnträdgårdslärare i nästan hela Finland och deras andel av daghemmens personal har sjunkit från nästan 50 till 30 procent.
Utskottet ökar momentet med 1 700 000 euro för att trygga och utvidga universitetsutbildningen
för barnträdgårdslärare.
Utbildning av socialarbetare. Magisterutbildning för socialarbetare anordnas vid sex universitet
och antalet utbildningsplatser är totalt 350. Enligt utredning till utskottet har det rått brist på socialarbetare redan under flera år vilket gör att det ser särskilt illa ut för barnskyddet och vuxensocialarbetet.
Utskottet ökar momentet med 1 400 000 euro för att öka antalet utbildningsplatser för socialarbetare vid universiteten.
Luma-centret. Utskottet anser att matematikens och naturvetenskapernas attraktionskraft bör utökas i grundskolan (rapporten Tieteen tila, Finlands Akademis publikationer 2012) eftersom
gymnasierna inte producerar tillräckligt med studenter för matematisk-naturvetenskapliga studier.
Det nationella Luma-centret är en paraplyorganisation för samarbetet mellan skolor, universitet
och näringslivet som koordineras av matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors
universitet. Dess mål är att främja lärande, studier och utbildning i naturvetenskaper, matematik,
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informationsteknik och teknologi på alla nivåer. Luma-centret inledde sin nationella och internationella verksamhet 2003 huvudsakligen genom visstidsfinansering, men i universitetens nuvarande ekonomiska situation är risken stor för att verksamheten krymper. Utskottet konstaterar att
verksamheten behöver bestående resurser för sin nationella och internationella verksamhet och
för utveckling av verksamheten.
Utskottet ökar momentet med 50 000 euro för att trygga Luma-centrets verksamhet.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 1 862 922 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/
2009)
1) 1 606 012 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder
(Punkt 2—4 som i RP 95/2012 rd)
80. Konst och kultur
Journalistiskt bildarkiv. Museiverket och Finlands fotografiska museum inledde 2010 ett projekt
för att inrätta ett nationellt journalistiskt bildarkiv. Syftet är att trygga det journalistiska bildmaterialets fortbestånd. Uvecklandet av ett dokumentbildarkiv står som ett mål också i regeringsprogrammet. Projektskedet räcker till slutet av 2013. Undervisnings- och kulturministeriet har bidragit till inledningen av verksamheten med ett stöd om sammanlagt ca 300 000 euro per år.
Utskottet anser det viktigt att undervisnings- och kulturministeriet påskyndar genomförandet av
projektet med journalistiska bildarkivet och vidtar de åtgärder som behövs i ärendet.
Auktion av radiofrekvenser. Riksdagen godkände hösten 2012 lagen om auktion av radiofrekvenser (592/2012). Lagens syfte är att utvidga tillgången till mobilt bredband utanför tätortsområden
och att bygga trådlösa förbindelser. Förnyelsen medför ändringar och begränsningar i användningen av radiomikrofonernas frekvenser. De flesta tillståndspliktiga mikrofoner fungerar på
frekvensområdet 800 megahertz. De som nu använder radiomikrofoner tvingas flytta över till andra frekvenser och då uppstår kostnader för bl.a. konst- och kulturinstitutioner som måste byta ut
sin utrustning. De koncessioner som ska utauktioneras träder i kraft den 1 januari 2014. Enligt bedömningen förorsakar övergången till ett nytt frekvensområde användarna av radiomikrofoner en
engångsutgift om ca 5,4 miljoner euro.
Utskottet anser det viktigt att vi snarast möjligt börjar utreda hur de kultur- och konstinrättningar
som använder radiomikrofonter kompenseras för kostnaderna genom inkomsterna för auktioneringen av frekvenserna.

37

Betänkande FiUB 39/2012 rd
Huvudtitel 29
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)
Centralen inledde sin verksamhet i början av 2012. Dess främsta uppgift är att koordinera och
främja mediepedagogiken nationellt. Centralen ska också utveckla och underhålla ett bildprogramregister och ett klassificeringssystem. När riksdagen godkände den nya lagen om bildprogram (710/2011) ansåg den det nödvändigt att centralen tillförsäkras tillräckliga resurser i enlighet med dess utvidgade skyldigheter.
Utskottet ökar momentet med 100 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 767 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
(08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)
Riksdagen godkände i november en lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa
till stiftelse. Cultura-stiftelsen inleder sin verksamhet i början av 2013. Dess uppgift är bl.a. att på
riksnivå producera tjänster för den ryskspråkiga befolkningen i ärenden som gäller såväl språk
som kultur. Bl.a. ska det ryska biblioteket underlyda Esbo stadsbibliotek.
Utskottet påpekar att stiftelsens verksamhet inleds i nya lokaler från 2013 men kostnaderna för lokalerna har inte gått att beakta vid beredningen av 2013 års budget. Det kan bli så att stiftelsen
måste betala hyra för lokaler som står tomma fram till slutet av maj 2013. Hyran är omkring
25 000 euro per månad.
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)
Utskottet ökar momentet med 380 000 euro med hänvisning till det som anförs under moment
29.80.52.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 40 800 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Stöd till vänskapsföreningarna. För stöd till vänskapsföreningarnas kultursamarbete föreslås totalt 1 400 000 euro, alltså 30 procent eller 709 000 euro mindre än i 2012 års budget. Enligt utlåtanden till utskottet innebär en så stor minskning till många delar att man kör ner verksamheten.
Utskottet ökar momentet med 600 000 euro i jämn proportion för stöd till vänskapsföreningarna.
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Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 8 570 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)
För Stiftelsen för Finlands Nationalopera reserveras av tippningsvinstmedel högst 38 260 000
euro. På grund av arbetskollektivavtal är operans faktiska behov 957 000 euro mer. För att täcka
underskottet har operan inlett anpassningsåtgärder. Om Nationaloperans statsbidrag fortsatt skärs
ner 2014 blir anpassningsåtgärderna dramatiska. Operan kalkylerar att ytterligare 61 av de anställda med månadslön måste sägas upp. Ett särdrag i ekonomin för Finlands Nationalopera är extra pensionsförsäkringspremier som stiger årligen på grund av att dansarnas pensioneringsålder är
44 och sångarnas 55 år.
För driftskostnader inom Nationalteaterns Aktiebolag avsätts tippningsvinstmedel om högst
11 506 000 euro. Omkostnaderna för Finlands Nationalteater ska frysas till 2012 års nivå. Behovet av statsbidrag 2013 beräknas vara 11 966 000 euro, dvs. fyra procent mer än föregående år.
Nationalteatern anpassar sin verksamhet för att hålla ekonomin i balans.
Utskottet betonar vikten av att verksamhetsförutsättningarna för Finlands Nationalopera och Finlands Nationalteater tryggas.
De årliga budgetnedskärningarna om fem miljoner euro i statsandelar för teatrar och orkestrar
fortgår 2013. Inom låglönebranscher påverkar besparingarna direkt branschens sysselsättning.
Branschens frilansare har färre arbetstillfällen än förr. Den försvagade ekonomiska situationen
påverkar all sysselsättande verksamhet inom teatern och förorsakar t.ex. att inhemska skådespelsförfattare och tonsättare får färre beställningar. I 2013 års budgetproposition föreslås en nedskärning om 155 000 euro i de anslag som finansieras genom tippningsvinstmedel för främjande av
estradkonst.
Utskottet anser det viktigt att undervisnings- och kulturministeriet regelbundet på stödtagarnas
vägnar kontrollerar förutsättningarna för uppfyllande av kriterierna för beviljande av statsandelar
och stadsbidrag till teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
Läscentrum. Utskottet noterar att trots att resultaten för finländska ungdomars läsförmåga i undersökningen PISA 2009 var utmärkta i internationell jämförelse, har läsförmågan ändå försvagats under de nio senaste åren. Andelen svaga läsare ökade något och andelen utmärkta läsare
minskade. Skillnaden mellan flickor och pojkar i läsresultaten ökade ytterligare. Utskottet anser
det särskilt oroväckande att det i varje åldersklass finns 5 000 ungdomar med svag läsförmåga.
Förmågan att läsa långa texter har tydligt försvagats. Utskottet konstaterar att till och med ett separat avdelat anslag för läsfrämjandet bör övervägas.
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Utskottet lägger vikt vid Läscentrums arbete för att främja läsförmågan. Det publicerar bl.a. litteraturtidskrifter för barn och ungdomar och är Finlands enda förmedlare av författarbesök. Läscentrum förmedlar årligen 700 författarframträdanden av vilka merparten sker i skolor runtom i
Finland. Dessutom anordnar Läscentrum läskampanjer och verkar som sakkunnigorganisation.
Det fria fältet. Sättet att producera kultur genomgår förändringar. Utskottet gillar att det under de
två senaste decennierna vid sidan av traditionella institutionella strukturer har utvecklats ett fält
av små fria aktörer och grupper och finner det angeläget att stärka förutsättningarna för dem.
Utskottet ökar momentet med totalt 380 000 euro varav 30 000 euro för understöd till Läscentrum, 200 000 euro till fria grupper inom det fria fältet och 150 000 euro för reparationsbidrag för
föreningshus.
Utskottet minskar anslagen under momentet för statsandelar till teatrar och orkestrar med 380 000
euro; motsvarande summa har tillfogats moment 29.80.31
Momentets slutsumma förändras inte till följd av detta.
90. Idrottsverksamhet
Idrottspolitikens syfte är att se till tillgången på idrottstjänster och att främja en rörlig livsstil. För
idrottssektorns utgifter föreslås totalt 152,4 miljoner euro, varav 6,3 miljoner euro reserveras för
planering av ombyggnaden av Helsingfors Olympiastadion.
Utskottet konstaterar att den finländska idrottskulturen står inför stora utmaningar. Den största
delen av befolkningen rör sig för lite med avseende på sin hälsa, vardagsmotionen har minskat
och olika befolkningsgruppers fysiska kondition har försvagats. Orörligheten är ett globalt folkhälsoproblem utöver fetma och rökning. Enbart i fråga om diabetes kostar bristen på motion årligen Finland ca 700 miljoner euro.
Utskottet betonar att centrala samhällsinstitutioner såsom rådgivnings- och daghemssystemet,
skolan, försvarsmakten, arbetslivet, hälsovården och äldreomsorgen bör beakta vikten av motion
i sina egna avgöranden. Statens resurser för motion ökade med 42 procent under föregående regeringsperiod, men vi når inte en förändring enbart genom idrottsförvaltningens krafter.
Utskottet betonar de etiska principerna inom sport och idrott för eliminering av osunda fenomen
inom idrott såsom dopning, våld och uppgjorda matcher.
Utskottet anser att de resultat som åstadkoms med de utökade anslagen och åtgärderna inom hela
statsförvaltningen för främjande av idrotten bör utvärderas i detalj.
Utskottet betonar att idrottsanslagen bör avdelas för de ändamål där de minskar bristen på motion
bland befolkningen allra mest.
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91. Ungdomsarbete
För ungdomsarbetet föreslås ett anslag om totalt 74,1 miljoner euro, alltså 4,1 miljoner euro mer
än i fjol. Utskottet gillar att fokus för ungdomsarbetet ligger vid att främja samhällsgarantin för
unga samt genomförandet av programmet för utveckling av barn- och ungdomspolitiken och fäster vikt vid bl.a. verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete som utförs i de
flesta finländska kommuner.
Utskottet betonar ungdomsarbetets genomslagskraft framför allt i fråga om genomförandet av
samhällsgarantin.
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Utveckling av landsbygden
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Konkurrenskraften inom jordbruket och livsmedelsekonomin i de finländska förhållandena lutar
sig allt mer mot aktörernas höga kompetens i livsmedelskedjan. Anslagen på momentet har borgat för att primärproduktionen får den vägledning den behöver för att utveckla verksamheten i
hela landet.
Statsbidraget för rådgivning har minskat de senaste åren och utgör i år bara 10 procent av den totala finansieringen av ProAgrias landsbygdsrådgivning. Organisationerna har utvecklat sin verksamhet och blir allt effektivare bland annat tack vare att de organiserar sig i regionala centrum och
utvecklar e-tjänsterna.
Utskottet påpekar att jordbruksföretagarna behöver kapacitet och stöd för att dra nytta av samarbetsmöjligheterna och dela med sig av och införa bra praxis. På gårdarna kan lönsamheten utvecklas bättre om kostnaderna är under kontroll. Efterfrågan på de här grundläggande rådgivningstjänsterna är fortfarande stor.
Inom jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden ges grön ekonomi och hållbar utveckling hög prioritet. De konkreta åtgärderna inom grön ekonomi hör samman med energieffektivitet, energiproduktion och effektivare användning av näringsämnen. Efterfrågan på ekologisk produktion har ökat klart och produktionen växer. Det finns ca 4 300 ekologiska gårdar och de utgör
ca 7 procent av alla gårdar. Den ekologiska produktionen kommer också att få en mer framträdande roll under den kommande EU-programperioden inom insatserna för grönare produktion.
Det är beklagligt att rådgivningsorganisationernas resurser inte räcker till för att svara mot behoven till följd av efterfrågan på grön ekonomi och växande ekologisk produktion.
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)
4H-organisationen genomför omfattande arbetslivsträning och företagarfostran för unga. Den
sysselsätter årligen tusentals unga både på landsbygden och i städerna. Verksamheten ska i första
hand förebygga utslagning av unga och den bedrivs av 250 lokala föreningar på olika håll i landet. Statsbidragets andel av organisationens årliga budget är 15 procent och med hjälp av det
åstadkoms en hel del frivilligarbete, medelsanskaffning, sysselsättning och projektverksamhet.
Organisationens handlingsmodeller för olika åldersgrupper erbjuder också konkreta lösningar på
hur samhällsgarantin för unga kan genomföras. Vi behöver olika sysselsättningsmöjligheter med
låg tröskel som hjälper unga att gradvis bli mogna för arbete. Arbetserfarenheterna utgör förebyggande ungdomsarbete av bästa slag.
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Utskottet anser att 4H-organisationens verksamhet verkligen behöver nyttjas för att motverka utanförskap bland unga och genomföra samhällsgarantin. Den har de strukturer och den kompetens
som behövs och möjligheter att ta hand om unga, framför allt de unga som är bosatta i glesbygden
och därför är svåra att nå på andra sätt.
Utskottet ökar momentet med 100 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 4 420 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
20. Jordbruk
Den största förändringen i fråga om jordbruk som budgetpropositionen innehåller jämfört med
årets budget är att det nationella stödet sjunker med 33 miljoner euro. Av detta beror ca 11 miljoner på att 141-stödet i södra Finland minskar enligt Finlands tidigare åtagande. Dessutom sjunker det nordliga stödet med 22 miljoner euro till följd av inbesparingar. Beslut om detaljerna
kring nedskärningen i det nordliga stödet kommer att fattas i början av 2013.
Produktionskostnaderna inom jordbruket överstiger inkomsterna från marknaden med tiotals procent i Finland. Därför är jordbruksstödet ytterst viktigt för lönsamheten. Den föreslagna nedskärningen i stödet innebär enligt utredning att jordbruksföretagarnas inkomster sjunker med nästan 5
procent om inga andra ändringar görs. Den kommer oundvikligen att drabba främst animalieproduktionen, så konsekvenserna för de här gårdarna blir ännu större.
Lönsamheten är svag inom många produktionsgrenar. Trenden kommer inte att vända under de
närmaste åren, om inte priserna på jordbruksprodukter tar en klar sväng mot det bättre och stiger
med kraft i relation till insatspriserna. Men detta är inte sannolikt, eftersom priserna på energi och
anknytande produktionsinsatser ser ut att stiga kontinuerligt. Skördeförhållandena har varit besvärliga och behovet att torka säd större än i genomsnitt under hösten, så kostnadsbelastningen
har ökat ytterligare.
I det här marknadsläget kommer nedskärningarna i stödet mycket olägligt för gårdarna, menar utskottet. De osäkra priserna framhäver betydelsen av nationella stöd och investeringsstöd. Inkomstbortfallet kunde å andra sidan kompenseras med en höjning av producentpriserna på ungefär en procent i genomsnitt eller en motsvarande prissänkning på produktionsinsatserna. De häftiga fluktuationerna i spannmålspriset är enligt utredning snarare en nackdel än en fördel för det
finländska jordbruket över lag, om inte realpriserna på jordbruksprodukter samtidigt stiger över
hela linjen. Det höga spannmålspriset höjer framför allt kostnaderna för proteinfoder på gårdar
med animalieproduktion.
En fråga som i väsentlig grad påverkar lönsamheten på lång sikt är utredningen av situationen för
Gårdsbrukets utvecklingsfond, så som det också står i regeringsprogrammet. År 2013 kommer
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fondens anslag troligtvis att räcka till, eftersom investeringstakten har mattats av på grund av det
dåliga läget på marknaden. Det är angeläget att fortsättningen på strukturstöden avgörs innan
bristen på anslag sätter stopp för användningen. Strukturstöden är nyckelvillkor för konkurrenskraften och lönsamheten på sikt.
För att garantera en positiv strukturutveckling och trygga en högre inkomstnivå krävs det stabila
och långsiktiga jordbruksstöd. På så sätt säkras tillgången till inhemska råvaror för livsmedelsindustrin och villkoren för närproducerad och ekologiskt producerad mat. Utskottet ser det som
nödvändigt att regeringen enligt sitt program förbättrar förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk
och arbetar för att trygga ett konkurrenskraftigt, kostnadseffektivt och miljövänligt jordbruk och i
synnerhet familjejordbrukens produktionsförutsättningar. Särskilt viktigt är det att följa hur lönsamheten när det gäller unga jordbrukare och aktiva gårdar utvecklas och att vid behov vidta åtgärder för att trygga verksamhetsförutsättningarna. Utskottet ser det också som nödvändigt att se
till att jordbruksproduktionen har skäliga villkor när livsmedelspriserna utformas. I enlighet med
regeringsprogrammet bör både handelns och förädlingens dominerande roll utvärderas på nytt.
De strama statsfinanserna måste fördelas mellan alla förvaltningsområden. Utskottet påpekar att
jordbruksföretagarnas kostnader också ökar på grund av åtgärder inom andra förvaltningsområden, t.ex. i och med ändringarna i lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice. När den ekonomiska pressen och osäkerheten ökar måste vi också sköta om jordbrukarnas arbetshälsa och motivation. Här är det av väsentlig betydelse att det finns avbytarservice
att tillgå. De extra administrationskostnaderna t.ex. för utdragen behandling av miljötillstånd bör
minimeras.
Utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 6
Riksdagen förutsätter att de anslag som eventuellt sparas in under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel 30 budgetåret 2013 används för utgifter under huvudtitel 30 genom
tilläggsbudgetar samma år.
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)
Det här året har varit det regnigaste på 50 år. Det har förekommit mer skördeskador än i genomsnitt i hela landet. Det beror på de besvärliga förhållandena under hela växtperioden. På en del av
åkrarna gick det inte att så i våras och senare kvävdes växtligheten av väta och drabbades av översvämningar. Jord- och skogsbruksministeriet räknar med skördeskador på ca 73 000 hektar.
Utskottet noterar att det treåriga reservationsanslaget på momentet enligt beräkningar i nuläget
verkar räcka till för att ersätta skördeskadorna. Men utfallet av ersättningsansökningarna kommer att stå klart först i slutet av det här året, så anslagen på momentet måste ökas i förekommande
fall. Det är också viktigt att ansökningarna handläggs i rask takt.
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47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Av anslaget på momentet föreslås 1 580 000 euro bli använt för att förbereda och genomföra programmen för ekologisk produktion och närproducerad mat.
Utskottet anser att programmen fyller ett behov och att det är viktigt att de hålls i sär. Projekten
inom programmet för ekologisk produktion syftar särskilt till att åtgärda flaskhalsar, t.ex. stärka
kunskaperna i ekologisk produktion och uppmuntra företagarna att nätverka och utöka sortimentet inom ekologisk produktion. Prioriteterna inom de projekt för närproducerad mat som ska finansieras är också bra, t.ex. att förbättra matchningen mellan utbud och efterfrågan och lyfta fram
och nyttja korta distributionskedjor.
I fråga om närproducerad mat är det särskilt viktigt att bidra till fungerande och effektiva distributionskanaler. Vidare behöver kompetensen i upphandling stärkas i professionella kök och kommuner. För att lokalt producerade livsmedel ska användas behöver beslutsfattarna ha en vision
och ett engagemang när det gäller att nyttja produktion från den egna regionen, utveckla näringslivet och främja hälsan. För att underlätta upphandlingen av närproducerad mat bör möjligheten
att höja det nationella tröskelvärdet i offentliga upphandlingar undersökas.
Utskottet ser positivt på att regeringen har satsat på bättre villkor för både ekologiskt producerad
och närproducerad mat och siktar på att variera och utöka produktionen så att den svarar mot efterfrågan. På så sätt går det att få andelen ekologiskt producerad och närproducerad mat att vända
uppåt enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet.
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet föreslås 4 300 000 euro, alltså lika mycket som för 2012.
Av de skador som rovdjur orsakar sker 95 procent i renskötselområdet. Skadorna har ökat betydligt i år och beräknas nu vara uppe i mer än 6 miljoner euro. På många håll har lönsamheten inom
renhushållningen försämrats avsevärt. Skadorna är oersättliga i synnerhet om de drabbar avelsdjur och renkor i renhjorden.
Söder om renskötselområdet är skadorna mindre men växer alltjämt. De drabbar främst boskapsoch fårgårdar, bigårdar och jakthundar. När stora rovdjur breder ut sig över allt större områden
sprider de också rädsla och en känsla av otrygghet bland befolkningen.
Utskottet konstaterar att de skador som rovdjur orsakar bör ersättas till fullt belopp. Systemet med
skadeersättningar bör bli mer flexibelt i enlighet med regeringsprogrammet och möjligheterna att
betala ut ersättningarna snabbare bör undersökas. Men det räcker inte med enbart detta, utan skadorna måste enligt utskottet minskas genom effektiv och fungerande reglering av stammarna av
stora rovdjur, framför allt i områden där skadorna är stora eller ökar och det finns gott om stora
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rovdjur. Enligt regeringsprogrammet ska det säkerställas att bestånden av storvilt är på en hållbar
nivå med hänsyn till människors och produktionsdjurs säkerhetsbehov.
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)
Inhemsk fisk som fångas i kommersiellt syfte utgör numera bara omkring 7 procent av den totala
fiskkonsumtionen. I detaljhandeln finns det allt oftare importerad eller odlad fisk. Inom fisket på
öppna havet har de fiskeriföretag som administrerar trålare i allt högre grad fått utländska ägare
(särskilt estniska) och en liknande utveckling märks inom fiskförädlingsindustrin.
Antalet finländska yrkesfiskare väntas ytterligare minska kraftigt de närmaste åren. Branschen får
nästan inga nya företagare. Fiskarna upplever att det är svårt att utöva yrket. Inom kustfisket är
gråsälen fortfarande det största problemet. De fångstskador som den orsakar ersätts bara delvis.
Även storskarven decimerar bestånden av kommersiellt viktiga fiskarter.
Det är viktigt, menar utskottet, att man i enlighet med regeringsprogrammet säkrar de ekonomiska villkoren för yrkesfisket och främjar en ökad konsumtion av inhemsk, kommersiellt fångad
fisk. Förvaltningsplanerna för gråsäl och vikare bör också uppdateras snarast möjligt.
I analogi med årets budget skriver utskottet in bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf i
beslutsdelen till momentet. Utskottet ökar momentet med 100 000 euro för bidraget.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 5 987 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
Av anslaget ska 100 000 euro avsättas för bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf. (Nytt)
(Stycke 4 och 5 som stycke 3 och 4 i RP 95/2012 rd)
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget på momentet innehåller ett tillskott på 500 000 euro för reduktionsfiske som en åtgärd
för att skydda Östersjön utifrån regeringsprogrammet.
Reduktionsfiske har konstaterats vara ett effektivt sätt att få bort fosfor och kväve från vattnen.
Exempelvis kan en mörtfångst på 10 000 ton möjliggöra för Finland att nå hälften av målet för
fosforreduktion (150 ton) som ingår i Östersjökommissionen Helcoms handlingsplan.
Eutrofieringen är det största problemet i Östersjön men också i många sjöar, påpekar utskottet. Situationen har på många håll kunnat förbättras med hjälp av reduktionsfiske. Det är nödvändigt
med oavbruten finansiering av insatser på insjöarna också för att reduktionsfisket ska vara effek-
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tivt. Fiskarna måste tillförsäkras tillräckliga finansiella resurser så att de kan planera sitt arbete
och göra behövliga investeringar.
Utskottet ökar momentet med 150 000 euro för reduktionsfiske i Östersjön och i insjöarna.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 12 039 000 euro.
(Stycke 2—5 som i RP 95/2012 rd)
50. Vattenhushållning
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet föreslås ett anslag på 10 079 000 euro. Anslaget gör det inte möjligt att starta
nya projekt för matarledningar för vatten och avlopp.
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet arbetar tillsammans på ett program för avloppssystem i enlighet med regeringsprogrammet. Utifrån en behovsanalys som bygger på kommunernas planer för att utveckla vatten- och avloppssystemet ska programmet beskriva de generella principerna och riktlinjerna för avlopp i glesbygden och en plan för disponeringen och effektiviteten av det statliga stödet.
Utskottet anser att det är mycket aktuellt att ta fram ett avloppsprogram. Behovet av statligt stöd
är fortfarande stort, framför allt för regionalt viktiga projekt för matarledningar för vatten och avlopp och avloppsprojekt i glesbygden med betydelse för utvecklingen av samhällsstrukturen och
miljöskyddet. Invånarna måste enligt utskottets åsikt så tidigt som möjligt få veta vilken typ av
avloppssystem som planeras i området. På så sätt kan orationella och kortvariga investeringar i
fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten undvikas innan övergångstiden enligt förordningen om avloppsvatten i glesbygden går ut 2016.
Utskottet ser det som behövligt att åtminstone de viktigaste avloppsprojekten som mest behöver
statligt stöd genomförs och understryker att inrättningar, kommuner och fastighetsägare utan statligt stöd kortsiktigt kan stanna för det alternativ som är billigast att göra engångsinvestering i men
som inte är ändamålsenligt. Stöd från staten kan bidra till hållbara lösningar med tanke på hälsa,
miljö, samhällsstruktur och funktion.
Extrema väderfenomen och exceptionella vattenförhållanden blir allt vanligare; därmed ökar behovet av kontroll över översvämningsrisker, underhåll av vattenbyggnadskonstruktioner och beredskap för specialsituationer avseende vatten- och avloppssystemet.
Utskottet ökar momentet med 2 000 000 euro för att starta nya vatten- och avloppsprojekt samt
vattendragsprojekt.
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Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 12 079 000 euro.
(Stycke 2—4 som i RP 95/2012 rd)
60. Skogsbruk
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet föreslås ett anslag på 61 480 000 euro. Eftersom anslaget för i år tagit slut beräknas 15 miljoner euro i utbetalningar bli överfört till 2013. Därmed finns det knappt 47 miljoner euro till nya projekt nästa år.
På momentet för energistöd för klenträd 30.60.47 föreslås 18 miljoner euro. Den nya stödformen
måste godkännas av kommissionen. Så långt förberedelserna kommit nu står det klart att energistödet kommer att träda i kraft tidigast i början av 2014. Anslaget på momentet kommer därför
under 2013 att användas för stöd till uttag av energived enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk.
Målet för stöden till energivirke (moment 30.60.44 och 30.60.47) är att öka energianvändningen
av skogsflis till 13—14 miljoner kubikmeter fast mått från nuvarande ca 7,5 miljoner kubikmeter
fast mått. Det är positivt att det föreslagna anslaget för nästa år möjliggör en fortsatt ökning.
Anslaget på det aktuella momentet är däremot knappt tilltaget med tanke på behoven och gör det
inte möjligt att nå målen för arbetsvolym i det nationella skogsprogrammet. Utifrån resultaten av
skogsinventeringar finns det stora behov att öka alla typer av arbeten inom skogsvård och markberedning. Det är också värt att notera att fortsatt underdimensionering av stödnivån kommer att
leda till sämre skogsvård och mindre virkesproduktion, vilket inte svarar mot de skogsbrukspolitiska målen.
Jämfört med andra sektorer är skogsbruket exceptionellt långsiktig verksamhet. Grunderna för
dagens tillväxt med mer än 100 miljoner kubikmeter i våra skogar lades genom det arbete som utfördes under 60-, 70- och 80-talen. Dagens stödsystem för skogsbruk kombinerat med allt mindre
resurser har gjort att tillståndet i våra skogar inte är så bra som det helst bör vara. I dag är läget
inom skogsvården i fråga om unga plantbestånd inte tillfredsställande och den starka älgstammen
gör dessutom att granar prioriteras för mycket inom skogsförnyelsen. Det kommer att synas både
kvantitativt och kvalitativt i råvaruutbudet på marknaden om några decennier. Den pågående
översynen av skogslagen är också något som talar för en totalreform av stödsystemet inom skogsbruket.
Ett hållbart skogsbruk bör med fog fortfarande stödjas så att framtida virkesproduktion säkras.
Det bidrar också till att tygla klimatförändringen och till att förbättra möjligheterna att använda
förnybar energi. Den ökande användningen av förnybar skogsenergi utökar också möjligheterna
till företagsamhet i skogssektorn. Det kräver gynnsamma villkor för affärsverksamhet och lång-
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siktighet och stabilitet när det gäller stödpolitiken för skogsbruk och energivirke, energiskatter
och infrastruktur för skogsbruk (vägar och virkesterminaler). En förutsebar politik uppmuntrar
aktörerna inom sektorn att investera och utveckla sin företagsverksamhet.
Avverkningsvolymerna har konstant legat på ca 50—55 miljoner kubikmeter fast mått de senaste
åren. De går att öka med ca 10—15 miljoner kubikmeter fast mått på årsnivå. Skogscentralen spelar en viktig roll när det gäller att matcha skogsägare och företag som tillhandahåller skogsvård
och avverkning. Centralens webbplats Minskog.fi som nyttjar uppgifter om skogstillgångar bör
alltså tillförsäkras resurser så att den är lättillgänglig på bred front.
Utskottet påpekar dessutom att fullmakterna för finansiering av ett hållbart skogsbruk har reducerats till 25 miljoner euro. De gäller projekt som kräver förhandsplanering och ofta är mångåriga. Följden kan bli att arbeten skjuts fram, kostnaderna stiger i onödan och det blir svårt att ändamålsenligt genomföra arbetena i samband med självfinansierade åtgärder.
Utskottet ökar fullmakten på momentet med 10 000 000 euro på så sätt att stödbeslut om sådana
typer av arbeten som kräver planer får fattas för högst 35 000 000 euro. Utskottet ser det också
som viktigt att följa upp hur anslagen räcker till när fullmakter beviljas.
Momentet får följande lydelse:
(Stycke 1—3 som i RP 95/2012 rd).
Fullmakt
År 2013 får stödbeslut fattas i fråga om de arbetsslag som förutsätter plan och som anges i lagen
om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) respektive lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk (1094/1996) till ett belopp av högst 35 000 000 euro.
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Handlingsplanen för mångfald i skogarna i södra Finland (Metso) är en välbalanserad helhet där
jord- och skogsbruksministeriets anslag för åtgärder i ekonomiskogar har varit 40 procent och
miljöministeriets åtgärder i skyddade områden varit 60 procent av den totala finansieringen.
Inemot 90 procent av skogarna i Finland är ekonomiskogar och därmed spelar de en central roll i
att värna mångfalden. Skogsägarna är nu mer positivt inställda till frivilligt skydd.
Utskottet framhåller att det nu blir ännu svårare att genomföra programmet på ett balanserat sätt
eftersom jord- och skogsbruksministeriets anslag minskar. Åtgärder enligt programmet kan genomföras i ett område på ca 3 700 hektar. För att nå minimimålet (82 000 hektar senast 2020)
krävs det årliga åtgärder på ca 5 000 hektar. För att de övergripande målen ska nås är det ytterst
viktigt att det också inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ses till att programmet kan genomföras.
Utskottet ökar momentet med 1 000 000 euro för att genomföra programmet Metso.
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Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 7 527 000 euro.
(Stycke 2—4 som i RP 95/2012 rd)
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Utskottet oroar sig över hur Lantmäteriverkets anslag kommer att räcka till de kommande åren,
när den interna finansieringen nu också krymper utöver anslagsramen. Övergången till avgiftsfri
åtkomst till terränginformation har lett till att användningen ökat i väsentlig grad. Avigsidan med
att materialet är fritt tillgängligt är att inkomsterna minskat med 1,5 miljoner euro och att verket
fortfarande har kostnader för att ordna informationstjänster. Samtidigt ska verket spara in 1,3 miljoner euro i omkostnader inom ramen för it-inbesparingarna inom den offentliga förvaltningen.
Lantmäteriverket har utvecklat och kommer att fortsätta utveckla sin verksamhet anpassat efter
den minskande anslagsramen. En del av personalens arbetsinsatser ersätts med effektiv användning av datasystem. Personalstyrkan kan reduceras i och med pensioneringar. Men det måste ändå
gå att behålla kritiskt kunnande genom nyrekryteringar.
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KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Anslaget på momentet är 935,2 miljoner euro, det vill säga ungefär lika mycket som i år. Av anslaget ska 541 miljoner euro gå till väghållning, 302 miljoner euro till banhållning och 92 miljoner euro till farledshållning.
Ett anslag på 5 miljoner euro kommer också att användas till att starta ett projekt för att byta ut
styrsystemet i väg-, sjö- och järnvägstrafiken. Projektet ska förbättra säkerheten, smidigheten och
tillförlitligheten i trafiken. Det genomförs 2013—2018 och de totala kostnaderna uppgår till 90
miljoner euro.
Nästa år stiger kostnadsnivån och det kommer att minska köpkraften med ungefär 5 procent, närmare sagt cirka 50 miljoner euro. Dessutom har köpvärdet för anslagen till bastrafikledshållningen sjunkit flera år i rad samtidigt som trafikvolymerna har ökat. Resurserna är knappa och därför
kommer det i första hand att ses till att de viktigaste trafiklederna är i gott tillstånd och fungerar
och att hela trafiknätet är framkomligt och håller en viss skötselnivå dagligen. Däremot anpassas
tillståndet i det sekundära trafiknätet efter de tillgängliga anslagen.
Utskottet välkomnar att det från och med 2016 årligen förs över 100 miljoner euro från finansieringen av trafikledsinvesteringarna till små investeringsprogram och underhåll. Redan innan dess
måste man dock försöka få fram mer pengar till framför allt basväghållning eftersom vägnätets
tillstånd spelar en framträdande roll bland annat för transporter inom näringslivet och kollektivtrafiken. Särskilt med så kallade regionala investeringar kan man snabbt möta förändringsbehoven i samhället och näringslivet, men anslagen har varit knappa och på senare år har sådana projekt nästan inte alls varit möjliga.
Enligt den trafikpolitiska redogörelsen är målet att det redan 2013—2015 ska kunna avsättas större anslag för mindre investeringsprogram som är inriktade på bland annat trafiksäkerhet, större
verksamhetsmöjligheter för näringslivet och bättre fungerande kollektivtrafik.
Utskottet understyrker särskilt vikten av att förbättra trafiksäkerheten, bland annat lösningar som
flyttar bort tung trafik från tätorter. Också moped-, cykel- och gångvägar främjar trafiksäkerheten, men de är också viktiga ur motionssynvinkel och möjliggör ökad vardagsmotion.
Utskottet framhåller att satsningar på bastrafikledshållning är ett av de mest effektiva stimulansmedlen eftersom de kan sättas in snabbt, har positiva effekter på sysselsättningen och med rätt
fördelning kan höja näringslivets och regionernas konkurrenskraft.
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Utskottet är oroat för hur den eventuella höjningen av de högsta tillåtna vikterna och måtten för
tung trafik kommer att påverka kostnaderna för väghållning. Den 7 november 2012 föreslog regeringens kommunikationspolitiska ministerarbetsgrupp att de högsta tillåtna vikterna och måttten inom tung trafik höjs bland annat för att förbättra vår konkurrenskraft och sänka våra logistikkostnader. I fortsättningen ska fordonsekipage få väga 76 ton i stället för 60 ton och lasten ska
få vara 20 centimeter högre än nu.
Det är viktigt att beslutsfattandet tar hänsyn till de totala konsekvenserna av förändringen, exempelvis till trafiksäkerhetsaspekter och restriktioner som beror på vägarnas och broarnas tillstånd.
Bland annat transporter inom skogsindustrin anlitar ofta det sekundära vägnätet som är dåligt på
många ställen. Om viktgränserna stiger, måste det ökande behovet av underhåll inom bastrafikledshållningen beaktas till fullt belopp i budgeten.
Vidare är det viktigt att inte glömma bort underhållet av vattenleder och fungerande säkerhetsanordningar, inte minst för att säkerställa transporter som är viktiga för näringslivet. Satsningar på
turism och bioenergi kräver också satsningar på de inre vattenvägarna.
Utskottet ökar momentet med 9 000 000 euro till de mest brådskande små projekt som förbättrar
industrins verksamhetsmöjligheter och höjer trafiksäkerheten. Av anslaget ska 5 000 000 euro avsättas för reparationer av riksväg 23 och 2 000 000 euro för reparationer av riksväg 2.
Riksväg 23 (Varkaus—Karvio) är krokig och smal, men den är ändå huvudstråk för råvaru- och
godstransporter inom Norra Karelen och träförädlingsfabrikerna i Varkausområdet. Riksväg 2 är
den huvudsakliga förbindelsen från huvudstadsregionen till Satakunta och till delar av Tavastland, Birkaland och Österbotten. Vägen är av stor betydelse för näringslivet och trafiken till hamnarna i Helsingfors, Björneborg och Raumo. Den har reparerats men trafiksäkerheten kan förbättras ytterligare för transporter inom industrin.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 944 235 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet föreslås 8 miljoner euro i anslag. Det är 5 miljoner euro mindre än i årets budget
eftersom riksdagens höjning med 5 miljoner euro för i år inte ingår i utgiftsramen och därmed inte
heller i budgetpropositionen. Enligt rambeslutet kommer statsbidraget att ytterligare sjunka till
5 miljoner euro 2014.
Statsbidraget ska användas till att trygga lika möjligheter till mobilitet, förbättra vägar som behövs inom primärproduktionen och stödja användning och underhåll av vägfärjor. Ungefär
55 000 kilometer vägar har rätt att få statsbidrag och det finns omkring 16 000 väglag som sköter
dem.

52

Betänkande FiUB 39/2012 rd
Huvudtitel 31
Utskottet menar att de enskilda vägarna är viktiga dels för jordbruk och skogsbruk, dels turism
och lokala företag. Längs de enskilda vägarna finns det stora mängder råvaror för träförädlingsindustri och energiproduktion och transportsäkerheten får inte sättas på spel. Redan nu är många
av de enskilda vägarna enligt uppgift i så dåligt skick att de inte lämpar sig för tunga transporter.
Den regniga sommaren och de exceptionellt stora översvämningarna försämrade vägarna ytterligare med större bidragsbehov som följd.
Utskottet ökar momentet med 1 000 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 9 000 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)
Utskottet välkomnar att budgetpropositionen innefattar en fullmakt på 125 miljoner euro för att
ingå avtal om köp av en ny isbrytare. Isbrytaren förbättrar konkurrenskraften inom exportindustrin och logistiken, och det är en av de viktigaste strategierna i den trafikpolitiska redogörelsen.
Det är befogat att i detta läge köpa en traditionell isbrytare som klarar av att bryta is i Bottenviken
under svåra förhållanden.
Det är viktigt att köpet stöder sysselsättningen i Finland och genererar nya innovationer som
backar upp vår roll som föregångare inom isbrytning. Nästa decennium går våra isbrytare i vilket
fall som helst mot slutet av sin livscykel och investeringsbehoven kan i värsta fall komma slag i
slag. Följaktligen är det befogat att upprätta en långsiktig plan för att byta ut isbrytarna.
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Ramfinansieringen. De senaste veckorna har det debatterats mycket om pengarna till trafikprojekt räcker till under den pågående ramperioden. Utan att närmare kommentera kalkylerna understryker utskottet att transportsystemet och trafikprojekten måste utvecklas enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet och den trafikpolitiska redogörelsen, det vill säga att de ska integreras i åtgärderna för att utveckla näringslivet, ekonomin, sysselsättningen och regionerna.
Beträffande en omvärdering av projekten refererar utskottet till den trafikpolitiska redogörelsen,
som föreskriver att utvecklingsprojekten för vissa förbindelsesträckor bedöms på nytt för att finna en mer kostnadseffektiv och användarvänlig lösning och avpassa åtgärderna.
Det är befogat att omvärdera projekten utifrån riktlinjerna i regeringsprogrammet för att bland annat de ekonomiska, sysselsättningsmässiga och regionalpolitiska effekterna bättre ska kunna beaktas. Vidare understryker utskottet att omvärderingen bör göras användarorienterat och i gott
samarbete med de regionala aktörerna. Eventuella ändringar får inte försämra näringslivets och
industrins verksamhetsmöjligheter och projektstarten får inte heller skjutas fram till följd av omvärderingen.
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Utvecklingsprogrammet 2012—2015 för trafiknätet, som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen, måste i övrigt genomföras enligt planerna, påminner utskottet. I samband med rambeslutet i
vår måste regeringen ta ställning till om anslagen räcker till och sörja för att rambeslutet innefattar tillräckligt stora anslag för att projekten ska kunna genomföras. För att få fart på den ekonomiska utvecklingen måste det vid behov bedömas om en outdelad reserv inom ramen kan användas till trafikinvesteringar och förbättring av transportnätet.
Utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 7
Riksdagen förutsätter att regeringen efter rambeslutet våren 2013 lämnar en utredning till
finansutskottet som visar hur det utvecklingsprogram för trafiknätet som ingår i den trafikpolitiska redogörelsen (SRR 2/2012 rd) kommer att genomföras och finansieringen av
programmet tryggas.
Trafiknätets betydelse för Finlands konkurrenskraft. Utskottet hänvisar till sitt utlåtande om den
trafikpolitiska redogörelsen (FiUU 13/2012) rd och understryker att vi med hjälp av transportpolitiken måste se till att näringslivet har förutsättningar att vara konkurrenskraftigt på det globala
planet. På grund av sitt perifera läge, de långa avstånden och klimatet måste Finland bli extra bra
på att se till att transportinfrastruktur och transporttjänster skapar goda förutsättningar för näringslivet och företagens internationella verksamhet.
Utskottet understryker att de höga transportkostnaderna och de höga logistikkostnaderna i övrigt
måste fås ner för att vårt perifera läge ska kunna beaktas bättre i transportkostnaderna. Bland annat har det sagts att lågsvavelbränsle kan komma att öka kostnaderna inom utrikeshandeln avsevärt. Utskottet hänvisar till sina kommentarer under 31.30.46 nedan och lyfter också här fram vikten av åtgärder för att kompensera de negativa konsekvenserna av svaveldirektivet för Finlands
näringsliv och dess konkurrensförmåga.
Vidare måste vi ta vara på de nya möjligheter som den ekonomiska tillväxten i Ryssland medför
och se till att trafiken vid gränsen flyter och transitotrafiken fungerar. Också utvecklingen i de
nordliga områdena och inom gruvindustrin kräver satsningar på trafiknäten och trafikförbindelserna. Dessutom vill utskottet understryka vikten av att Finland starkare bevakar sina intressen i
beslutsfattandet i EU och andra internationella organisationer för att vi ska kunna säkerställa vår
logistiska konkurrensposition gentemot andra länder.
Utskottet hänvisar till regeringsprogrammet och påpekar att det är viktigt att de projekt som var
på gång i början av valperioden slutförs. Också etapp 3 i Nyslotts centrum måste genomföras.
För att industrins och näringslivets verksamhetsmöjligheter ska kunna förbättras måste det också
finnas vilja att göra en bedömning av om de projekt som infaller 2016—2022 kan tidigareläggas.
Exempelvis elektrifiering av bansträckan Hangö—Hyvinge ger industrin bättre fungerande transporter och stärker järnvägstransporternas konkurrenskraft. Dessutom stimuleras ekonomin och
förbättras sysselsättningen. Större satsningar på elektrifiering av trafiken minskar koldioxidutsläppen.
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Utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 8
Riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheterna att starta projektet för att elektrifiera banan mellan Hangö och Hyvinge.
Översyn av budgetpraxis. I överensstämmelse med regeringsprogrammet har en arbetsgrupp tillsatt av finansministeriet utrett budgeterings- och finansieringsmodeller för trafikinvesteringar.
Gruppen föreslog bland annat att fullmakterna slopas, att det i stället införs femåriga reservationsanslag och att TEN-stöd och utomstående bidrag behandlas som strukturella justeringar i ramen.
En del av förslagen har redan införts i budgeten för nästa år. En lagändring om fullmakterna är under beredning och en proposition kommer sannolikt att lämnas till riksdagen i början av nästa år.
Det är viktigt att vidareutveckla budgeteringen av trafikprojekt för att projekten ska kunna genomföras ändamålsenligt och optimalt i ekonomiskt hänseende.
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Nästa år startar ett projekt för att byta ut styrsystemen (moment 31.10.20). Samtidigt startar också ett nytt utvecklingsprojekt som är den andra etappen av projektet E18 vid Ring III och där fullmakten för att ingå avtal är 150 miljoner euro. Staten står för 110 miljoner euro och Vanda stad
för 40 miljoner euro. Dessutom ska en del av projektet (planskild trafikplats vid flygplatsen) efterfinansieras på så sätt att Vanda stad temporärt lägger ut 50 miljoner euro och staten betalar tillbaka beloppet 2016 och 2017.
Det är mycket viktigt att projektet kommer i gång eftersom Ring III är den viktigaste stomvägen i
landtrafiken till Helsingfors-Vanda flygplats och dessutom förmedlar godstrafikflöden till Nordsjö hamn. Trafikvolymerna är stora (30 000—60 000 bilar om dagen). Kostnads-nyttokalkylen
uppges vara 2,5.
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)
I början av 2015 träder svaveldirektivet i kraft och det kommer att öka kostnaderna för sjötransporter markant. I budgetpropositionen garderar sig regeringen för restriktioner i svavelutsläppen
med en fullmakt på 30 miljoner euro till miljöstöd för fartygsinvesteringar. Fullmakten är avsedd
för inköp av svavelskrubbrar till befintliga fartyg eller andra kostnader för att rena avgasutsläpp.
Fullmakten beräknas medföra utgifter på 10 miljoner euro nästa år och 20 miljoner euro 2014.
Utskottet välkomnar förslaget men anser att det kan kompensera bara en liten del av de höjda
transportkostnaderna. Därför bör också andra möjligheter att förbättra industrins konkurrenskraft
och dämpa ökningen av transportkostnaderna undersökas grundligt. Svaveldirektivet slår mycket
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olika mot medlemsstaterna och det medför stora extra kostnader för transporterna på de nordliga
sjödistrikten. Också i den kommande strategin för sjötrafiken bör det utredas hur vi kan säkerställa näringslivets konkurrenskraft och hur kostnaderna för sjötransporter kan fås ner.
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
I överensstämmelse med den trafikpolitiska redogörelsen har finansieringen av kollektivtrafiken
förtydligats och de varierande målen med köp av och stöd till kollektivtrafik i olika typer av områden lyfts fram. Statens finansiering av kollektivtrafiken har också setts över för att motsvara
servicenivådefinitionerna och de nya trafiktyperna.
Det är en tydlig och informativ indelning, menar utskottet. Det innebär att basservicenivån stöds
med totalt 65 miljoner euro och anslagens avsätts för köp av fjärrtrafik med tåg och köp av regional och lokal trafik. Konkurrenskraftig kollektivtrafik (kollektivtrafik i stora och medelstora
stadsregioner och närtrafik i Helsingforsområdet) stöds med cirka 30 miljoner euro och målet är
att förbättra kollektivtrafiken och att öka andelen färdsätt och antalet resor. Till specialservicenivån, det vill säga köp av tjänster för att stödja förutsättningarna för näringslivet i vissa regioner,
används det 1,25 miljoner euro. I detta fall avses köp av flygtrafik på Nyslott och Varkaus och
Kvarkentrafik.
Anslaget är lika stort som för i år, cirka 99 miljoner euro, men köpvärdet sjunker i takt med att
kostnaderna stiger.
Enligt den trafikpolitiska redogörelsen ska anslaget bland annat gå till att utöka användningen av
kollektivtrafik i stadsregioner, men i synnerhet stödet till de stora städerna är fortfarande mycket
litet i relation till trafikvolymen, bara 1—3 procent av den totala offentliga finansieringen, medan
den är 44—48 procent i mindre städer. Stödvillkoren (förbinda sig att utveckla kollektivtrafiken
och betala en del av utvecklingskostnaderna) är viktiga eftersom de gör att anslagen får större effekt och medverkar till mer långsiktig utveckling av kollektivtrafiken.
Utskottet understryker vikten av att backa upp kollektivtrafiken, särskilt i stora och medelstora
stadsregioner där den största potentialen för ökad användning av kollektivtrafik finns, inte minst i
arbetsresandet.
Det är enligt utskottet vidare viktigt att det i små stadsregioner och i glesbygden finns kollektivtrafik på tillräckligt bra basservicenivå och att kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar,
bland annat anropsstyrd kollektivtrafik, nyttiggörs.
För att kollektivtrafik ska anlitas i större omfattning är det angeläget att se till att servicen är
kundanpassad och att biljett- och betalningssystemen är samordnade både i ständerna och på
landsbygden. Dessutom måste transporterna samordnas för att det ska frisättas mer resurser för att
förbättra transportservicen på landsbygden.
Flygtrafik. Budgetpropositionen har ett anslag på 1 miljon euro för stöd till reguljär flygtrafik på
Nyslott och Varkaus som framför allt ska säkerställa de internationella flygförbindelser som näringslivet behöver. Även lokala och regionala krafter är med och finansierar flygförbindelserna.
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Det är angeläget att kontinuiteten i flygförbindelserna garanteras och att förbindelserna inte avbryts när det treåriga avtalet går ut 2013.
Enontekis är beroende av fungerande flygförbindelser på grund av sitt perifera läge eftersom varken vägnätet eller den närmaste flygplatsen (Kittilä) ger tillräckligt goda besöksmöjligheter på lokal nivå eller utvecklar turismen. Utskottet menar att den reguljära trafiken bör förbättras och att
det har stor betydelse för utvecklingen i hela regionen och för tillgängligheten sett ur både de boendes och turismens synvinkel.
Utskottet ökar momentet med 1 000 000 euro, varav
— 500 000 euro till utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken
— 430 000 euro för att stödja den reguljära flygtrafiken på Nyslott och Varkaus, och
— 70 000 euro för att stödja flygtrafiken på Enontekis.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 100 243 000 euro.
(Stycke 2—5 som i RP 95/2012 rd)
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
Det är viktigt att trygga servicenivån inom skärgårdstrafiken och att skapa förutsättningar för investeringar genom långfristiga serviceavtal. Också upphandlingarna måste vara utformade för att
förbättra kostnadseffektiviteten och långsiktigheten och för att säkerställa tillgången till behörig
materiel anpassad till skärgårdsförhållanden.
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Anslaget för nästa år 9,5 miljoner euro, men 2010—2015 finns det omkring 130 miljoner euro att
tillgå för bredbandsprojekt. Staten står för 66 miljoner euro, EU:s program för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland för cirka 25 miljoner euro och kommunerna för cirka 40 miljoner
euro. Projektet har varit trögt i starten och därför är en stor del av anslagen outnyttjade.
Utifrån en halvtidsrapport våren 2012 har en del ändringar gjorts för att underlätta finansieringen
av de subventionerade bredbandsprojekten under byggtiden. Det förväntas väcka större intresse
för projekten bland teleföretagen. En positiv nyhet är att hälften av stödet kan betalas ut i förskott
direkt efter stödbeslutet, och det underlättar för framför allt små aktörer att finansiera sina nätinvesteringar. Samtidigt slopas landskapskvoterna och pengarna kan då fördelas efter det faktiska
behovet.
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Projektet har nu kommit i gång på allvar, erfar utskottet. Kommunerna har aktiverat sig och på deras initiativ har det bildats nya andelslag och nätföretag i regioner där projektförslag från de stora
rikstäckande operatörerna har uteblivit.
Det är viktigt att projektet följs upp och att resurstillgången och andra eventuella ändringsbehov
utvärderas i nästa halvtidsrapport. Det är angeläget för både den regionala utvecklingen och informationssamhällsutvecklingen att projektet avancerar eftersom fungerande och snabba förbindelser är extra viktiga på landsbygden, där avstånden är långa och servicen långt borta.
50. Forskning
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Utskottet hänvisar här till sitt betänkande om budgeten för i år och understryker fortfarande att nätet av väderradar behöver utvidgas.
Nätet kommer inte att vara heltäckande trots att Meteorologiska institutets åtta väderradar byts ut
2014. Det behövs fler radar som varnar för de farligaste väderfenomenen för att vi ska ha säker
tillgång till uppdaterade och heltäckande väderprognoser och vädervarningar.
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ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Budgetpropositionen innehåller 2 miljoner euro i engångstillägg för NTM-centralernas verksamhet. Dessutom har regeringen i sin kompletterande budgetproposition föreslagit 61 000 euro till
på momentet för extra arbete till följd av problemen i Talvivaara gruva.
Utskottet anser att det är viktigt att det tilldelas resurser för att reda ut miljöproblemen vid gruvan. Även i övrigt måste NTM-centralernas resurser utvärderas och dimensioneras så att centralerna klarar av sina uppgifter på behörigt sätt och kan reagera i eventuella krissituationer utan att
deras grundläggande uppgifter riskeras.
20. Närings- och innovationspolitik
Sysselsättningsläget och den ekonomiska utvecklingen har försvagats kraftigt, värdet på exporten har sjunkit och konjunkturutsikterna har blivit sämre åtminstone på kort sikt. Många traditionella industrier som skogsindustrin, metallindustrin och elektronikindustrin har råkat i stora svårigheter och konkurrenskraften inom industrin har även i övrigt försämrats. Det är också exceptionellt att allt fler högutbildade sägs upp. Läget återspeglar de globala ekonomiska problemen
och avmattningen inom ekonomin också på den finländska traditionella exportmarknaden.
I budgetpropositionen ökar regeringen satsningarna på anslagen för närings- och innovationspolitik. Sammanlagt uppgår de till 1 801 miljoner euro. Det är 526 miljoner mer än i år, vilket till
stor del beror på Finlands Exportkredit Ab:s ökade lån. För att få fart på växande företagsamhet
stärks Finnvera Abp:s riskbenägenhet. I början av nästa år genomförs också det så kallade tillväxtpaketet med skatteincitament för företagsverksamhet för sammantaget ungefär 300 miljoner
euro.
Utskottet välkomnar de här åtgärderna men påpekar att Finland för närvarande befinner sig i en
exceptionellt svår brytningsfas där vi bland annat måste kunna göra insatser som förbättrar konkurrenskraften och som också stärker de offentliga finanserna på längre sikt. Det är nödvändigt att
följa upp om åtgärderna räcker till och att på bred front bedöma behovet av extra satsningar i anknytning till rambeslutet i vår. Det måste vara ett klart mål att få ekonomin att börja gå mot en
kraftig och hållbar tillväxt. Då måste bland annat konkurrenskraften och kunskapsbasen garanteras och långsiktiga satsningar på FoU göras.
Utbudet på jobb måste utökas och tillgången på arbetskraft främjas. För att bidra till en fungerande arbetsmarknad måste också många andra åtgärder sättas in, bl.a. hyresbostäder till skäligt pris i
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huvudstadsregionen, bättre kollektivtrafik för pendling, studieplatser inom branscher där det råder brist på arbetskraft och utvecklad läroavtalsutbildning.
Främja tillväxtföretagande och företagens internationalisering. Finland är en liten ekonomi som
är specialiserad på smala produktionsområden, så vi får vår tillväxt i första hand på den internationella marknaden. För att säkra den ekonomiska tillväxten och välfärden är det därför viktigt
med insatser för att främja exporten och internationaliseringen i företag.
Tillväxtföretagande är fortfarande ganska sällsynt hos oss och det uppstår inte tillräckligt många
nya företag som siktar på internationell tillväxt. Det har bland annat trotts bero på att det brister i
företagarnas kompetens, tillväxtambitioner och riskbenägenhet och på att marknaden för riskfinansiering är underutvecklad.
Det är i alla fall positivt att Finland har fått företagsamhet som bygger på t.ex. kompetens med
Nokiabakgrund, så som programvaruföretag som har byggt upp framgångsrik affärsrörelse.
Bland annat har också den högteknologiska affärsverksamheten inom cleantech vuxit kraftigt och
ger goda resultat på den internationella marknaden.
För att stärka tillväxtföretagandet måste vi fortsatt satsa extra på bland annat fungerande tjänster
för företag och kompetens i internationalisering. Dessutom behövs det nya verktyg och arbetssätt; det kan röra sig om stöd i form av ett mentornätverk för internationalisering och utveckling
av utbildningen så att den övergripande stöder företagsamhet. Utskottet ser det också som viktigt
att attityderna till nyskapande försök är uppmuntrande och att den psykiska riskbenägenheten och
en tillåtande inställning till misslyckanden stärks.
Utskottet hänvisar till sitt betänkande om budgeten för i år (FiUB 26/2011 rd) där det framhäver
den potential som det innebär för finska företag att Ryssland ligger så nära. Utskottet lägger fortfarande vikt vid åtgärder för att främja finska företags internationalisering bland annat i nordvästra Ryssland och S:t Petersburg. Utskottet påskyndar också arbetet med att ta fram en Rysslandsredogörelse.
Utöver Ryssland finns det också på den kinesiska marknaden en stor potential för Finland. Kina
håller på att bli ett av de länder som går i spetsen inom innovationer, så det ger goda chanser att
främja export. Det är angeläget att Finland satsar på samarbete och handelsrelationer med Kina.
Utskottet anser att handlingsmodellen Team Finland bör nyttjas fullt ut. Det kunde vara ett villkor för offentlig internationaliseringsfinansiering att man samarbetar med Team Finland på den
marknad man vill komma in på, för det finns stora risker med att försöka ta sig in på den internationella marknaden. Resultatet kan bli stora förluster för både företagarna och dem som beviljar
stöd och bidrag. Samarbete med Team Finland minskar risken för misslyckande och effektiviserar användningen av disponibla resurser.
För att få fart på exporten behövs det också en omfattande Team Finland-verksamhet mellan organisationer. Då kan signaler från den internationella marknaden och ekonomiernas omvärld
spridas och komma till nytta för finländska företag.
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Vidare är det viktigt att också de traditionella industribranscherna utvecklas med hjälp av bland
annat innovationer, produktutveckling och nya modeller för affärsrörelse.
Exempelvis finns det fortfarande stor outnyttjad potential inom trävaruindustrin. Skogsförädling
och bearbetning av råvaror från skogarna ger stora möjligheter till forskning och innovationer
som kommer till nytta för bland annat skogsindustrin och läkemedelsindustrin. Utskottet ser det
som viktigt att främja forskning i inhemskt trä och annan biomassa och att förbättra de finansiella
instrumenten så att de möjliggör långvarigt (8—10-årigt) forskningsarbete och den vägen kommersialisering av innovationer.
Utskottet påpekar att gruv- och utvinningsindustrin och utvinningen av mineraler är en framtidsbransch som är viktig för hela samhällsekonomin. Utvecklingen inom branschen får inte försvagas på grund av miljöproblemen vid gruvan i Talvivaara. Miljöfrågorna inom gruv- och utvinningsindustrin bör skötas ansvarsfullt och på ett sätt som är hållbart med avseende på miljön.
Varvsindustrin har nu i decennier varit en viktig sektor för landet i och med att den kräver spetskompetens och har stor betydelse för sysselsättningen. Orderingången har blivit bättre den senaste tiden, men kapaciteten är inte i användning fullt ut.
Investeringar i de arktiska områdena innebär stor potential för vårt näringsliv och vårt kunnande,
för Finland är i framkanten inom expertis i arktisk skeppsbyggnad och sjöfart. Exportfrämjandet
inom marin industri kräver att beslutsfattarna har ett aktivt grepp och är närvarande både i Ryssland och inom det arktiska samarbetet mellan de nordiska länderna i Norge. Helsingfors varv ägs
till hälften av ryska ägare, så det är angeläget att samverkan inom skeppsbyggnad med Ryssland
intensifieras och beaktas i vår strategi för Ryssland.
Följaktligen disponerar utskottet mer resurser för att främja företagens internationalisering, stärka konkurrenskraften och främja turismen i Finland.
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Anslaget på momentet är ca 10 miljoner euro, varav 54 procent är avsett för att marknadsföra bilden av Finland som turistland och 38 procent för att marknadsföra produkter till stöd för denna
imagesatsning.
Turismen har utvecklats väl hos oss på senare år och påverkar i hög grad vår samhällsekonomi
och sysselsättning. Inom sektorn jobbar ca 130 500 personer antingen heltid eller deltid och dess
andel av de influtna skatterna är 4 miljarder euro.
När den industriella produktionens relativa andel krymper måste Finland satsa på nya sektorer
som kan generera ekonomisk tillväxt och välfärd. Här är potentialen inom turismen mycket stor.
Turismen är arbetskraftsintensiv och kan inte utlokaliseras till andra länder eller orter. Den förbättrar också tjänsterna för lokalbefolkningen och bidrar till att upprätthålla en grundläggande infrastruktur som kan ligga till grund för ny näringsverksamhet av annat slag.
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Utskottet ökar momentet med 1 000 000 euro för att främja turismen från Ryssland och genomföra ett anknytande tvåårigt projekt. Med hjälp av tillskottet kommer Centralen för turistfrämjande att kunna stärka sin marknadsföring i Moskva och i andra ryska tillväxtcentrum betydligt och
utöka turistströmmarna från de områdena.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 11 097 000 euro.
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)
Telefontjänsten Talousapu. Telefonrådgivningstjänsten Talousapu har som mål att stabilisera
ekonomin i små och medelstora företag som befinner sig i svårigheter och framför allt att undvika
onödiga konkurser. Verksamheten är rikstäckande och siktar på att tillhandahålla rådgivning med
låg kontakttröskel. Det försämrade ekonomiska läget har lett till ökad efterfrågan på tjänsten.
Utskottet ökar momentet med 100 000 euro för telefonrådgivningen till företagare.
Invest in Finland. Utskottet ser det som viktigt att Finland får mer utländska investeringar som
underbygger utveckling och tillväxt. De utländska investeringarna stod i fjol för lite över 60 miljarder euro, alltså 32 procent av bruttonationalprodukten, medan genomsnittet i EU var 42 procent.
För att de utländska investeringarna ska öka krävs det stora satsningar på att främja investeringar,
understryker utskottet. Finland behöver bland annat få en företagsvänlig profil och ett klimat som
uppmuntrar till företagsverksamhet.
Utskottet ökar momentet med 200 000 euro för att förbättra Invest in Finlands verksamhetsmöjligheter, bl.a. i östra Finland och inom cleantech.
Viexpo är en självständig internationaliseringsenhet vid NTM-centralen i Österbotten och tillhandahåller små och medelstora företag tjänster som underlättar internationalisering och sänker tröskeln för att starta internationell verksamhet. Dess basala uppgift är att hjälpa företag i frågor som
gäller export och internationalisering med hjälp av rådgivning och tjänster.
Utskottet ökar momentet med 100 000 euro för Viexpo.
Nordisk miljömärkning. Miljömärket Svanen är ett officiellt miljömärke som införts på initiativ
av Nordiska ministerrådet. Det finns till för produkter och tjänster som uppfyller dess miljökriterier. Finansieringen består av avgifter som tillståndshavarna betalar och av statsbidrag.
Enligt utredning är statsbidraget och tillståndsintäkterna i Finland klart lägre än i Norge, Danmark och Sverige, bara ca 11 procent av de sammantagna intäkterna i Norden.
Utskottet ökar momentet med 50 000 euro för företagsrådgivning i fråga om miljömärket.
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Momentet ökas med totalt 450 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 36 122 000 euro.
(Stycke 2—4 som i RP 95/2012 rd)
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Utskottet hänvisar till kapitelmotiveringen och ökar bevillningsfullmakten på momentet med
650 000 euro för att främja export till Kina och internationalisering. Finland har som sagt mycket
kompetens med stor exportpotential på den kinesiska marknaden.
På grund av den höjda fullmakten ökas anslaget på momentet med 400 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 21 985 000 euro.
(Stycke 2—5 som i RP 95/2012 rd)
Fullmakt
År 2013 får nya understöd beviljas till ett belopp av 15 664 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 166/2012 rd)
44. Statsunderstöd för enskilda företags projektförberedelser i Ryssland (reservationsanslag
3 år)
Utskottet ökade årets budget med 1 miljon euro i anslag för små och medelstora företags etableringsprojekt i Ryssland. Enligt utredning har anslaget varit efterfrågat och kunnat främja enskilda
företags förberedelser av projekt i Ryssland.
Anslaget ingår inte i budgetpropositionen för nästa år, men utskottet återinför momentet och reserverar 700 000 euro på det för små och medelstora företags etableringsprojekt i Ryssland.
Ett nytt moment införs:
44. Statsunderstöd för enskilda företags projektförberedelser i Ryssland (reservationsanslag 3
år)
På momentet beviljas 700 000 euro.
Anslaget får användas:
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1) som statsunderstöd för enskilda företags projektförberedelser i Ryssland. Statsunderstödet får
uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Understödet ska huvudsakligen beviljas små och medelstora företag. Det är ett de minimis-stöd enligt EU-reglerna.
2) för administrativa utgifter.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
Prioriteringen inom sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken är att få fart på tillväxten genom att skapa bättre villkor för ny företagsamhet och investeringar och genom att tillgodose företagens arbetskrafts- och kunskapsbehov.
Utskottet ser det som viktigt med incitament för nya företag, bl.a. startpeng och samlat stöd till
nystartade företag. Då är det också angeläget att staten och kommunerna vid sidan av näringslivet
är med och stöder Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s verksamhet. Föreningen är ett viktigt nätverk för rådgivning till nyblivna företagare. Den ger råd och står till tjänst för nya företagare och
lämnar arbets- och näringsbyråerna utlåtanden och bland annat utredningar om startpeng. Nyföretagarcentralerna arbetar effektivt: med hjälp av rådgivning från dem grundas årligen fler än
8 000 nya företag varav ca 80 procent fortfarande är verksamma efter fem år.
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Det regionala transportstödet ska upphöra i slutet av 2013 som ett led i nedskärningarna i näringsunderstöden enligt regeringsprogrammet.
Utskottet ser det som viktigt att omvärdera frågan om fortsatt transportstöd och att beakta bland
annat de logistiska kostnaderna för transporter till den internationella marknaden. Om Sverige
fortsätter med sitt stödsystem efter 2013 kommer det slopade stödet att vara mycket skadligt för
de företag i norra Finland som konkurrerar på samma marknad med liknande företag i norra Sverige.
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)
Anslaget på momentet föreslås vara 546 miljoner euro, vilket är 60 miljoner euro mer än i budgeten för i år. Tillskottet disponeras bland annat för samhällsgarantin för unga och ett kommunförsök för långtidsarbetslösa. Det är också betydelsefullt att arbetskrafts- och företagsservicen ses
över i början av 2013. Målet är att bidra till tillgången på kunnig arbetskraft, snabbt tillträde till
arbetsmarknaden och företagsamhet.
Sysselsättningsanslagen är avvägda efter en arbetslöshetsprognos på 8,1 procent, alltså lite mer
än i år (7,8 procent). Arbetslösheten var 6,9 procent i oktober men väntas öka under vintern, eftersom en lång rad planer på stora personalnedskärningar har varit aktuella under hösten och
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största delen av nedskärningarna kommer att infalla nästa år. Även långtidsarbetslösheten befaras öka.
Utskottet framhåller att det måste följas upp hur anslagen räcker till och om det behövs måste det
finnas beredskap att se över dem. När sysselsättningen försämras måste vi också se till att arbetsoch näringsbyråerna har tillräckligt med personal för sina ökade uppgifter.
Samhällsgarantin för unga. Samhällsgarantin för unga som startar nästa år är högsta prioritet
inom anslagsanvändningen. För ändamålet reserveras totalt 60 miljoner euro, varav 28 miljoner
euro finns under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Anslagen är inte öronmärkta utan genomförandet av garantin styrs genom resultatmål som följs upp varje månad.
Utskottet lägger vikt vid att tjänsten bör starta så snabbt som möjligt och att de olika aktörerna bör
samarbeta smidigt. Det behövs ett brett åtagande på lokal nivå att genomföra garantin och utöver
arbets- och näringsbyråerna bör också bland annat kommuner, organisationer, företrädare för arbetsgivarna och läroanstalterna och de unga själv involveras.
Dessutom måste arbets- och näringsbyråerna ha tillräckligt med personella resurser framför allt
om deras arbetsbörda ökar betydligt till följd av den växande arbetslösheten.
Minska långtidsarbetslösheten. En annan viktig prioritering för den offentliga arbetskraftsservicen är att motverka långtidsarbetslöshet. Prioriteringen väger nu tyngre i den regionala anslagsfördelningen. För att aktivera de långtidsarbetslösa kommer ett kommunförsök att genomföras
2012—2015. Tanken är att huvudansvaret för sysselsättningsåtgärderna senast efter en arbetslöshetsperiod på tolv månader solidariskt flyttas över på den kommun eller de kommuner som deltar
i försöket. För försöket disponeras 20 miljoner euro år 2013. Samtidigt genomförs ett försök med
sysselsättningsbonus i 62 kommuner, som går ut på att långtidsarbetslösa får arbetsmarknadsstöd
i en månad efter att de fått jobb. Den vägen skapas effektivare incitament att ta emot arbete.
Utskottet framhåller att det behövs uppföljning av verksamhetens effekter och att de olika aktörerna (bland annat kommunerna, NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna och FPA) bör engagera sig i försöket och samarbeta intensivt så att de konsekvent stöder verksamheten.
De arbetslösas föreningar. De arbetslösas föreningar sysselsätter ofta personer som har svårast
att få jobb och som inte får jobb på den vanliga arbetsmarknaden. De finansiella resurserna till
föreningarna har minskat och därmed har möjligheterna att sysselsätta arbetslösa blivit sämre.
Det är angeläget att de arbetslösas föreningar höjer sin kompetens så att de bättre kan arbeta för att
aktivera dem som har dåliga villkor på arbetsmarknaden.
Utskottet ökar momentet med 500 000 euro till de arbetslösas föreningar för sysselsättning av arbetslösa, särskilt för kompetenshöjning i föreningarna.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 546 464 000 euro.

65

Betänkande FiUB 39/2012 rd
Huvudtitel 32
(Stycke 2—5 som i RP 95/2012 rd)
Fullmakt
(Som i RP 95/2012 rd)
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag
2 år)
Momentets anslag är ca 4,5 miljoner euro, dvs. ungefär en miljon euro mindre än i år. Minskningen beror på att tillskottet på en miljon euro som riksdagen gjort inte ingår i anslagsnivån enligt utgiftsramen. Anslaget har redan många år varit mycket knappt tilltaget i relation till behoven och i
takt med det allt sämre ekonomiska läget väntas behovet av ekonomisk rådgivning öka.
Det genomsnittliga kötidsmålet för nya kunder är högst 60 dagar. År 2011 var utfallet 54 dagar,
men det finns stora skillnader mellan enheterna. Enligt utredning varierade kötiderna mellan några dagar och så mycket som 121 dagar i september i år.
Utskottet ökar momentet med 700 000 euro och lyfter samtidigt fram att de förebyggande åtgärderna bör utvecklas så att medborgarna bättre kan hantera sin ekonomi och skuldsättningen minskar. Det är av vikt att överskuldsättning förhindras med alla till buds stående medel. Skuldsättningsgraden har redan nu blivit oroväckande hög; förhållandet mellan alla skulder och de disponibla årsinkomsterna har stigit till 118 procent i genomsnitt, medan det var nere i ca 70 procent för
tio år sedan.
Utskottet ökar momentet med 700 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 5 211 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)
Statsunderstödet till Arbetseffektivitetsföreningen föreslås bli slopat vid ingången av nästa år.
Arbetseffektivitetsföreningen är en rikstäckande utbildnings-, forsknings- och utvecklingsorganisation som bland annat forskar i och utvecklar arbetsmetodernas funktionalitet, effektivitet och
produktivitet. Föreningen undersöker och jämför t.ex. hushållsmaskiner, apparater och material
så att konsumenterna kan välja rätt bland det de behöver. Den söker framför allt effektiva och
fungerande metoder som sparar energi och är ekoeffektiva. Enligt utredning finns det inte för närvarande i landet någon annan aktör som bedriver liknande forskning om produkter.
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Utskottet ökar momentet med 100 000 euro i statsunderstöd till Arbetseffektivitetsföreningen.
Momentets rubrik får följande lydelse i den finska versionen:
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha)
Momentet får följande lydelse: Under momentet beviljas 773 000 euro.
Anslaget får användas som stöd för Kuluttajaliitto — Konsumentförbundet ry:s verksamhet och
Arbetseffektivitetsföreningen rf:s verksamhet inom teamet för boende och tjänster, till utgifter
som föranleds av funktioner som definieras av Konsumentverket.
(Stycke 3 som i RP 95/2012 rd)
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)
Landskapsutvecklingspengarna har minskat kännbart på grund av utgiftsbesparingarna enligt regeringsprogrammet. Anslaget på momentet var ca 32 miljoner euro så sent som 2011 men i år är
det nere i ca 15 miljoner euro. Nästa år föreslås det sjunka ytterligare till ca 10,6 miljoner euro.
Landskapsutvecklingspengarna har varit ett snabbt och behändigt sätt att starta landskapsutvecklingsprojekt med betydelse för den regionala utvecklingen. Utvecklingspengarna har också varit
en snabb hjälp t.ex. vid strukturomvandlingar när man genast måste reagera på lokal nivå.
Utskottet ökar momentet med 1 300 000 euro för projekt till stöd för företagsamhet och näringsliv.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 11 866 000 euro.
(Stycke 2—4 som i RP 95/2012 rd)
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Byaverksamhet. För riksomfattande utveckling av byaverksamhet ska 850 000 euro användas,
alltså 250 000 euro mindre än i år.
Byaverksamheten har visat sig behövas i arbetet för att utveckla landsbygden inom hundratals utvecklingsprojekt och omfattande frivilligarbete. Dess betydelse kan tänkas öka framöver, eftersom kommunerna växer i och med kommunreformen och då framhävs behovet av lokal verksamhet. Byaverksamheten bör också sätta fart på den lokala ekonomiska aktiviteten och affärsverksamheten.
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Utskottet påpekar att också närdemokratin måste förbättras när det görs ändringar i kommunstrukturen. Likaså måste bland annat byar och kommundelar beaktas i den kommunala beslutsprocessen och finansieringen.
Utskottet ökar momentet med 200 000 euro för byaverksamhet.
Dessutom ökar utskottet momentet med 50 000 euro för att genomföra ett nationellt program för
tjänster på landsbygden enligt det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 2 273 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
60. Energipolitik
I sin nationella klimat- och energistrategi har Finland åtagit sig att öka andelen förnybara energikällor till 38 procent senast 2020. Enligt strategin ska vindkraftsproduktionen höjas från dagens
ca 200 megawatt till 2 500 megawatt, vilket betyder att andelen vindkraft av den totala elproduktionen stiger till ca 6—7 procent.
Utskottet ser det som viktigt att vindkraften utvecklas med hänsyn till de möjligheter som havsvindkraften ger. Enligt utredning bedöms våra havsområden ha stor potential för havsvindkraft.
I projekt för havsvindkraft kan också specialkompetensen i marin industri och framför allt isförhållanden nyttjas och här finns också exportpotential.
I rambeslutet finns beredskap för 20 miljoner euro i stöd till ett pilotprojekt inom havsvindkraft
2015. Det är angeläget att regeringen om det behövs redan tidigare är beredd att bedöma stödbehovet, menar utskottet.
70. Integration
Invandrarbefolkningen ökar snabbt i Finland. För närvarande är antalet utlänningar drygt 180 000
och det väntas ha ökat till 330 000 år 2020 och vidare till en halv miljon 2050.
Redan i budgetpropositionen för nästa år utökas resurserna för integrationsutbildning och tjänster
för unga invandrare (tillskott på 6 miljoner euro på moment 32.30.51) och för genomförande av
avsiktsförklaringen i fråga om invandrare i huvudstadsregionen (2 miljoner euro på moment
32.30.01). I ramen för 2014 stiger anslagen för integrationsutbildning med 5 miljoner euro och år
2015 med ytterligare 15 miljoner euro.
Utskottet anser att integrationsfrågor måste ges mer tyngd i beslutsprocessen. Redan nu är arbetslösheten bland utlänningar tredubbel jämfört med den övriga befolkningen och unga invandrare
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har femdubbel risk att bli marginaliserade jämfört med andra unga. Utan extra satsningar finns det
bland annat risk för att kostnaderna för marginalisering kommer att stiga kraftigt.
Det finns stor potential i invandringen när våra egna arbetskraftsresurser minskar. Därför är det
viktigt att de integrationsfrämjande åtgärderna lyckas och att de bidrar till att invandrarna integreras på arbetsmarknaden och i det finländska samhället.
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag
3 år)
Utvecklingen av social- och hälsovårdens informationssystem har i många avseenden varit långsam och fragmentarisk. Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) ger emellertid de styrande ministerierna ny kapacitet och nya redskap att
leda informationsförvaltningen och utvecklingen av informationssystemen.
På den positiva sidan kan noteras att Nationella hälsoarkivet (KanTa) tagit ett rejält kliv framåt i
år. Lagstiftningen utgår från att e-recept tas i bruk inom den offentliga hälso- och sjukvården före
utgången av mars 2013, men apoteken har redan nu beredskap att ta i bruk dem i hela landet; av
organisationerna inom den offentliga hälso- och sjukvården skriver cirka hälften ut e-recept. Också pilotprojekt för elektroniska patientdataarkivet (eArkivet) har genomförts och arbetet på en
plan för hur tjänsten ska tas i bruk etappvis har inletts.
Det är viktigt, menar utskottet, att projekten framskrider inom överenskommen tidsram och att
man försäkrar sig om att systemen är interoperabla på såväl lokal- som riksplan. Det gäller också
att se till att systemen gör arbetet effektivare och mer meningsfullt och höjer servicenivån.
02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är så överlupet av arbete att det har svårt
att klara av sina lagfästa uppgifter. För att hjälpa upp situationen ökades momentet i årets tredje
tilläggsbudget med 400 000 euro för modernisering av ett informationssystem. Dessutom har regeringen i sin kompletterande budgetproposition (RP 166/2012 rd) under momentet föreslagit
426 000 euro extra för ytterligare sju årsverken.
Obalansen i verkets uppgifter och resurser ska enligt uppgift åtgärdas med anslagstillskottet och
genom att se över verkets arbetskoncept och arbetsrutiner. Utskottet menar att arbetsläget på verket kräver fortsatt bevakning och om det visar sig nödvändigt måste resurstillgången synas på
nytt.
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03. Forskning och utveckling
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Behandling av mammor med missbruksproblem. Pidä kiinni är ett behandlingsprogram på riksnivå för alkohol- och drogberoende väntande mödrar och deras familjer. De årliga kostnaderna för
behandlingen uppgår till ca 7,7 miljoner euro. Verksamheten har under många år huvudsakligen
finansierats av Penningautomatföreningen, men föreningen började trappa ner understödet 2010
för att så småningom dra in det helt.
Från 2011 har kommunernas statsandelar höjts med 3 miljoner euro årligen för bättre service till
alkohol- och drogberoende gravida kvinnor och deras barn. Social- och hälsovårdsministeriet har
gått ut med råd om hur statsandelen ska användas men i sista hand är beslutet kommunernas.
Dessutom har riksdagen tre år i rad lagt till ett särskilt anslag för att garantera kontinuiteten i behandlingen.
Behandlingsprogrammet måste absolut fortsätta, menar utskottet. Behandlingen är verksam, den
har gett synnerligen goda resultat och i de flesta fall lett till att barn inte behövt omhändertas.
Finansieringen rapporteras inte vara tryggad ens nästa år och därför ökas momentet med
1 500 000 euro för behandling av mammor med missbruksproblem.
Enligt regeringsprogrammet kommer man genom lagstiftning att säkerställa vård och rehabilitering av gravida kvinnor med missbruksproblem och barnfamiljer där det förekommer missbruksproblem och koncentrera utvecklandet och ordnandet av krävande vård och tvångsvård till specialupptagningsområden. Men finansieringen bör ha en stabil grund att vila på redan innan specialupptagningsområdena inleder sin verksamhet. Därför måste social- och hälsovårdsministeriet
ta hänsyn till anslagsbehovet redan i beredningen av budgetförslaget för 2014.
Satsningar på projektet VeTo. VeTo är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden ESF
som drivits i förbundet Sininauhaliittos medlemsorganisationers regi. Syftet med projektet är att
hjälpa dem som ligger sämst till på arbetsmarknaden att få jobb och förhindra att de slås ut. Projektet lägger särskild fokus på unga vuxna. Det avser att förankra en ny på alternativ yrkesutbildning och ett steg-för-steg-koncept byggande verksamhetsmodell via ett nät av aktörer i de ekonomiska regionerna och på riksplan.
Utskottet ökar momentet med 50 000 euro för att främja VeTo-projektet.
Momentet ökas med totalt 1 550 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 9 326 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd)
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10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)
Moderskapsunderstöden beräknas sluka 10,8 miljoner euro 2013. Moderskapsunderstödet uppgår till 140 euro, men merparten av mammorna (70 procent) väljer att få en moderskapsförpackning i stället för pengar.
Enligt information till utskottet kommer man nästa år att dryfta moderskapsunderstödets storlek
och moderskapsförpackningens innehåll. I förpackningen fanns tidigare en amningsguide, som
enligt utskottet med fördel kunde återintroduceras. Amning är nämligen ett av de bästa sätten att
främja barnets hälsa och för mamma och barn att lära känna varandra.
30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Föräldraledighet
Riksdagen har godkänt en lagändring (ShUB 21/2012 rd — RP 111/2012 rd) som utvidgar pappors rätt till pappaledigt och gör det smidigare för dem att ta ut ledigheten. Efter lagändringen har
pappor rätt till en faderskapspenning som betalas ut för 54 vardagar och som inte kan överföras på
den andra föräldern. Ändringen stärker pappors rätt till självständig ledighet, uppmuntrar föräldrarna till en jämnare fördelning av föräldraledigheten och ökar jämställdheten i arbetslivet samtidigt som den gör det lättare att kombinera arbete och familjeliv.
Utskottet vill att man också funderar på hur pappor ska fås att ta ut också annan föräldraledighet
än den i lagen öronmärkta pappaledigheten. Enligt information till utskottet har pappamånaden
ökat mäns benägenhet att ta ut pappaledigt, men minskat användningen av föräldrapenningsperioden. I praktiken är det nästan enbart mammorna som utnyttjar familjeledigheten. Ju jämnare föräldrarna fördelar föräldraledigheterna mellan sig, desto mer gagnar det jämställdheten och kvinnors arbetslivsmöjligheter.
Hälso- och sjukvård för yrkeshögskolestuderande
Det treåriga SHVS-försök för yrkeshögskolestuderande som inleddes 2011 rapporteras ha framskridit bra och gett en mängd ny information om hur SHVS-modellen sitter i yrkeshögskolemiljön.
Försöket avviker så till vida från SHVS-modellen att de studerande själva får avgöra om de betalar SHVS-avgift eller inte. De studerande uppges ha betalat avgiften om de ansett sig behöva
sjukvårdstjänster. SHVS:s verksamhet har följaktligen varit mer inriktad på problem och sjukdomar än på hälsofrämjande och ohälsoförebyggande insatser. Våren 2012 betalade 44 procent av
yrkeshögskolestuderandena på försöksorterna SHVS-avgift, vilket innebär att över hälften av de
studerande omfattas av den kommunala studerandehälsovården.
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I samband med halvtidsbedömningen våren 2013 bör man bl.a. titta på hur försöket utfallit och
också diskutera om det ska vara frivilligt att betala avgift, menar utskottet. Målet bör vara att alla
studerande omfattas av samma system. Utskottet ser det som angeläget att man även under försökets gång sörjer för studerandehälsovården och utvecklar den.
Likaså är det viktigt att stärka studerandehälsovården inom yrkesutbildningen. Enligt en färsk utredning från social- och hälsovårdsministeriet (Utredning om studerandehälsovård; SHM
2012:18) var tjänsteutbudet oklarast för personer på yrkesinriktad vuxenutbildning.
50. Stöd till veteranerna
Krigsvärnlösa
Krigsvärnlösa har inte officiellt erkänts som en egen kategori trots att förlusten av pappan i kriget
gav upphov till ekonomiskt och själsligt lidande. De värnlösas innerligaste önskan är att bli erkända som grupp och tilldelade ett tecken, exempelvis en nål med märke. Ett stöd likt fronttillägg
står också på önskelistan. Det finns uppskattningsvis 30 000 krigsvärnlösa och 16 000 av dem är
registrerade.
Utskottet ser det befogade i att erkänna de krigsvärnlösa och anser att en nål med märke kunde ha
stor betydelse för dem liksom också kamratstöd och andra frivilliga aktiviteter. Enligt erhållen information har social- och hälsovårdsministeriet och Kaatuneitten Omaisten Liitto ry som representerar de krigsvärnlösa redan förhandlat om åtgärder för att få fart på projektet.
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Riksdagen godkände den 5 december 2012 en lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i
militärtjänst (404/1948). Genom den breddades krigsinvalidernas rätt till statlig ersättning för
permanent sluten vård så att den också gäller krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 20 procent. Tidigare krävdes en invaliditetsgrad på 25 procent för att krigsinvaliden skulle ha rätt till ersättning för sluten heldygnsvård.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och beräknas öka statens utgifter med ca 3 miljoner
euro nästa år.
Lagändringen grundar sig på en lagmotion undertecknad av ordförandena för alla riksdagsgrupper (ShUB 22/2012 rd — LM 75/2012 rd). Med den motionen plus en budgetmotion (BM 558/
2012 rd) önskar gruppordförandena ge frontveteranerna och krigsinvaliderna bättre möjligheter
till den vård och rehabilitering de behöver. Riksdagen vill på detta sätt hedra veteranerna med anledning av 95-årsjubileet för Finlands självständighet.
Utskottet ökar momentet med 3 000 000 euro.
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Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 149 833 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Regeringen föreslår i propositionen förbättringar i veteranförmånerna. Anslaget för rehabilitering av frontveteraner förslås bli höjt med 4 miljoner euro. Hälften avsätts för rehabilitering och
hälften för rehabiliteringsmodellen att klara sig hemma.
Anslagen för veteranrehabilitering har i stort sett räckt till, men i alla kommuner har det inte varit
möjligt att få rehabilitering en gång om året. För att alla veteraner som ansöker om att en gång per
år få rehabilitering faktiskt ska få det, har ordförandena för riksdagsgrupperna i budgetmotion
BM 558/2012 rd föreslagit att anslaget för veteranrehabilitering ska ökas med ytterligare 6 miljoner euro. Denna ökning inbegripen stiger anslaget för veteranrehabilitering nästa år till
36,6 miljoner euro, dvs. 10 miljoner euro mer än ramanslaget. Stödet per veteran stiger därmed
till 1 289 euro, vilket är 363 euro mer än i år.
Veteranförmånerna förbättras också genom att fronttillägget höjs med 50 euro per månad räknat
från den 1 januari 2013 och en tidigarelagd indexjustering med 0,7 procent görs 2013.
Utskottet konstaterar att anslagsökningen är betydande. Anslaget garanterar att alla hugade frontveteraner får rehabilitering och att man dessutom kan utöka öppenvårdstjänsterna i hemmet.
Utskottet inskärper att kommunerna måste samordna veteranservicen och se till att tjänsterna är
varierande och anpassade efter veteranernas kondition och behov. Rehabiliteringsresurserna bör
fördelas på ett lämpligt sätt mellan sluten och öppen rehabilitering. Med tanke på att veteranernas
medelålder redan är 89 år är det allt färre som är i sådant skick att de klarar av sluten rehabilitering utan allt fler behöver öppen rehabilitering eller rehabilitering hemma.
Det är också viktigt att veteranerna får hjälp med att klara sig hemma och att veteranservicen
kombineras med annan kommunal service för att de tillsammans ska bidra till fortsatt boende i
hemmet.
Enligt information till utskottet hindrar datasekretesslagstiftningen FPA från att förse kommunerna med uppgifter om i kommunen bosatta veteraner, och därför har alla veteraner inte fått erbjudande om service. Datasekretessfrågan måste absolut lösas om det bara går och åtminstone på det
lokala planet gäller det att utveckla metoder för att nå ut till veteranerna.
Utskottet ökar momentet med 6 000 000 euro för rehabilitering och service i hemmet för veteraner.
Anslaget för veteranrehabilitering bör permanent läggas fast på en sådan nivå att alla veteraner
har möjlighet att varje år få rehabilitering. Detta måste beaktas också i nästa anslagsram.
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Utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 9
Riksdagen förutsätter att regeringen i rambeslutet för 2014—2017 anslår ett tillräckligt
stort anslag för årlig rehabilitering av veteraner.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 6 008 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
Finansiering av ett nytt barnsjukhus
Det är ytterst angeläget att den statliga finansering som behövs för det nya barnsjukhus som ska
uppföras i Mejlans i Helsingfors beaktas i rambeslutet för 2014—2017, poängerar utskottet.
Den nuvarande barnkliniken bedriver med framgång högspecialiserad rikssjukvård för barn. Kliniken är det enda fullservicesjukhuset för barn och har ansvar för en lång rad patientgrupper.
Sjukhusbyggnaden är emellertid gammal och förfallen och de trånga lokalerna gör det svårt för
föräldrarna att delta i vården av sina barn. Experter säger att det inte går att reparera Barnkliniken
i etapper och samtidigt fortsätta med verksamheten.
Utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 10
Riksdagen förutsätter att den statliga finansiering som behövs för det planerade nya barnsjukhuset i Mejlans i Helsingfors beaktas i rambeslutet för 2014—2017.
Barnskydd
Det är viktigt att tydligare fokus sätts på förebyggande insatser i barnskyddet. Framför allt ligger
det i barnens och familjernas intresse att det förebyggande barnskyddet effektiviseras. Det genererar också stora besparingar, eftersom omhändertagande och placering av barn är dyra åtgärder
medan de preventiva tjänsterna ofta är mycket billiga. Enligt sakkunniga som utskottet hört är
kostnaderna för omhändertagande och placering så höga att det lönar sig att sätta in nästan hur
mycket preventiva insatser eller öppenvårdsinsatser som helst för att undvika ett enda omhändertagande.
Ett starkare förebyggande barnskydd kräver att barnskyddsaspekten genomsyrar all verksamhet
och alla beslut som gäller barn och familjer. I särklass viktigast är det samlade preventiva stöd
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som familjerna får genom bastjänster, såsom rådgivning, dagvård och skolor. Mer multiprofessionella, flexibla och lättillgängliga tjänster är något som barn och familjer också behöver.
Det behövs inte bara resurser för att stärka det förebyggande barnskyddet utan också ett brett och
intensivt samarbete mellan myndigheter och aktörer, ett effektivt utbyte av information och kompetens. Det behövs bl.a. kunskap om hur behovet av barnskydd utvecklas för att man ska kunna
reagera på de allra första symtomen, och en stark tilltro till att tidig intervention avvärjer behovet
av barnskydd effektivt.
De direkta kostnaderna för barnskydd har stigit kraftigt till följd av att antalet akuta omhändertaganden ökat. Men det är svårt att få reda på hur mycket barnskyddet kostar totalt när förebyggande barnskyddsarbete utförs och är integrerat i många olika servicesystem.
Utskottet hänvisar till Statens revisionsverks verksamhetsberättelse (B 17/2012 rd) och inskärper
att barnskyddsstatistiken måste förbättras för att arbetet ska ge bättre effekter. Som även socialoch hälsovårdsutskottet framhåller i sitt utlåtande (ShUU 15/2012 rd) krävs det att man utför
långsiktig, tillförlitlig och systematisk forskning kring barnskyddsarbetets effekter och genomslag och tar fram metoder att mäta dem.
Också inom missbrukarvården behövs det mer lättillgängliga, förebyggande tjänster och kamratstödsverksamhet, betonar utskottet. När man ger vuxna behandling för drogproblem och psykiska problem får man inte glömma bort att också barn och unga behöver stöd och vård. På så sätt
kan man förebygga att de insjuknar och börjar missbruka alkohol och droger.
Omsorgsministern tillsatte den 5 september i år en arbetsgrupp med uppgift att utreda barnskyddsläget och före den 31 mars 2013 lägga fram förslag till hur barnskyddet kunde förbättras.
Utskottet påpekar att man i budgeten måste ta hänsyn till de pengar som behövs för åtgärdsförslagen.
Utskottet ökar moment 33.60.31 med 3,4 miljoner euro för utveckling av förebyggande tjänster
och tjänster för tidigt stöd till barnfamiljer och av barnskyddet.
Rådgivningar och skolhälsovård
Rättsgrunden för rådgivningsverksamheten och skol- och studerandehälsovården har stärkts under de senaste åren och hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser preciserats. Dessutom har kommunernas statsandelar höjts med 18,5 miljoner euro med start 2011 och tillsynen över och bevakningen av genomförandet av bestämmelserna effektiviserats.
Till följd av en striktare normstyrning och extraresurser har tjänsterna på rådgivningarna och
inom skol- och studerandehälsovården förbättrats och bl.a. hälsoundersökningarna ökat. Personalresurserna har även de ökat men ännu inte tillräckligt. I synnerhet läkare finns det för lite av
inom skolhälsovården.
Utskottet ser det som angeläget att man bevakar att författningarna (särskilt förordningen om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård m.m., 338/2011) genomförs och fortsätter

76

Betänkande FiUB 39/2012 rd
Huvudtitel 33
arbetet på att förbättra tjänsterna. I vilken mån tjänsterna förbättras beror i många stycken också
på hur effektiva tillsynsmyndigheterna är och om tillsynsresurserna räcker till. De regionala skillnaderna i skolhälsovården måste också fås att minska.
Utskottet påpekar att förebyggande tjänster för barn och unga har effekt och är kostnadseffektiva.
De utgör också ett centralt element i det förebyggande barnskyddet; de regelbundna hälsoundersökningarna på rådgivningar och inom skolhälsovården når nämligen praktiskt taget alla barnfamiljer. Rådgivningarna och skolhälsovården har en stor roll i att främja barns och ungas hälsa och
därmed i att minska hälsoklyftorna. För att minska hälsoklyftorna krävs det bl.a. enligt OECD
större investeringar i ohälsoförebyggande och främjande av en sund livsstil särskilt hos unga.
Servicestrukturreformen måste genomföras så att det verkligen finns tillgång till nåbara tjänster
på mödra- och barnrådgivningarna och inom skolhälsovården, anser utskottet. Det måste också gå
att flytta fokusområdet på hälsofrämjande och preventiva tjänster och på tidiga insatser. Dessutom bör kommunerna bättre utnyttja de extrapengar som avsatts för att genomföra den ovannämnda förordningen.
Bättre primärvård
Utskottet framhåller att primärvården måste bli bättre och anser det ytterst angeläget att man i hälso- och sjukvårdens strukturreform skapar förutsättningar för att stärka primärvårdsresurserna
och öka personaltillgången. Det här är ett absolut måste, eftersom resursutvecklingen varit klart
långsammare inom primärvården än inom den specialiserade sjukvården under de senaste årtiondena. Det skiljer stort mellan regionerna när det gäller tillgång till tjänster, och inom vissa regioner har vårdköerna rentav vuxit. Enligt en undersökning gjord i mars i år bodde ca 73 procent av
befolkningen på orter där det räckte mer än två veckor att få tid hos läkare, och inte mindre än 24
procent på orter där det tog mer än 4 veckor att få komma till en läkare. Observeras bör också att
28 procent av hälsovårdscentralerna underlät att offentligöra uppgifter om väntetider så ofta som
hälso- och sjukvårdslagen kräver.
Utskottet konstaterar att man vid sidan av strukturreformen såväl i kommunerna som nationellt
behöver finna nya lösningar på de akuta tillgångsproblemen och hur ledningen, arbetsorganiseringen och trivseln kunde förbättras på hälsovårdscentralerna. Det är också angeläget att sprida
god praxis som uppstått genom det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och förankra denna praxis i det praktiska arbetet i hela landet.
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra
utgifter (reservationsanslag 3 år)
Utskottet hänvisar till motiven till kap. 33.60 och ökar momentet med 3 400 000 euro till genomförande av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste). Anslaget
får användas för att utveckla de förebyggande tjänsterna och tidiga insatserna för barnfamiljer
samt barnskyddet. Anslaget får också användas för att genomföra åtgärdsrekommendationerna
från den utredningsperson som är sysselsatt med att undersöka läget inom barnskyddet.
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Utskottet poängterar att man i barnskyddsarbetet bör ge högsta prioritet åt att utveckla det tidiga
stödet och öppenvårdstjänsterna.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 17 900 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå
(fast anslag)
Under momentet föreslås 30 miljoner euro, dvs. 6 miljoner euro mindre än i år. Av denna minskning beror 5 miljoner euro på utgiftsbesparingar och 1 miljon euro på att det engångspåslag som
riksdagen gjorde för 2012 utgår.
Forskningsfinansieringen har trappats ner redan under en längre tid. Så sent som 1995 fanns för
forskning ca 60 miljoner euro som slussades via social- och hälsovårdsministeriet, men på 2000talet sjönk beloppet till 40 miljoner euro. Med beaktande av stegringen i kostnadsnivån har finansieringsanslaget sjunkit med ungefär en tredjedel från 1995. Den stadiga nedgången i forskningsfinansieringen hotar den kliniska forskningen vid universitetssjukhusen och gör det svårare att effektivt nyttiggöra och sprida forskningsrönen.
Nedskärningarna i forskningsfinansieringen påverkar också kommunernas kostnader, eftersom
de kommuner som är medlemmar i universitetssjukhusen tvingas skjuta till mer när de statliga
forskningspengarna minskar.
Utskottet konstaterar att den kliniska forskning som bedrivs på universitetssjukhusen är av central betydelse för en bättre hälso- och sjukvård, eftersom framsteg på medicinens område i de flesta fall är ett resultat av forskning. Vetenskaplig forskning leder till nya vård- och behandlingsformer och ökar sjukvårdsproffsens kunnande. Patienterna får på så vis tillgång till ny medicinsk
kunskap. En allt äldre befolkning och en kärv offentlig ekonomi pockar på en reform av hälsooch sjukvården och nya, effektiva vårdformer, vilket accentuerar den hälsovetenskapliga forskningens betydelse.
Finansieringssystemet får inte vittra sönder utan regeringen måste se till att det finns tillräckligt
med pengar för forskning på universitetsnivå, menar utskottet. Om finansieringen fortsätter minska kommer sjukvårdsutvecklingen att stagnera.
Momentet ökas med 1 000 000 euro.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 31 000 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
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38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)
Den s.k. äldreomsorgslagen (ShUB 27/2012 rd - RP 160/2012 rd), är avsedd att träda i kraft den 1
juli 2013. Kommunernas statsandelar har ökats med 27,3 miljoner nästa år med tanke på genomförandet av lagen. Kostnaderna ökar fram till 2015 då lagen ska tillämpas fullt ut. Då beräknas
kommunernas utgifter uppgå till totalt 151 miljoner euro per år och statsandelen vara 82 miljoner
euro. Kommunerna får också statsbidrag för utvecklingsprojekt som underlättar genomförandet
av lagen.
Eftersom det är svårt att uppskatta kostnadskonsekvenserna är det viktigt att genast från början
följa verkställigheten av lagen och kostnadsgenereringen med hjälp av gemensamma riksomfattande uppföljningsindikatorer.
För att med till buds stående resurser kunna tillhandahålla äldrebefolkningen heltäckande service
av hög kvalitet behöver man göra den förebyggande verksamheten effektivare och främja de äldres funktionsförmåga. Det kräver mer service i hemmet och fler hälsofrämjande och rehabiliterande metoder men också att få äldre människor att röra sig mer och ge dem rehabilitering vid rätt
tid. En välorganiserad uppföljning bidrar till att styra verksamheten i önskad riktning.
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)
Utskottet ökar momentet med 50 000 euro för verksamheten vid UUK-instituutti för att främja
befolkningens hälsa och funktionsförmåga.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 972 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
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MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Budgetförslaget för miljöministeriets förvaltningsområde är ca 257,5 miljoner euro. Rambeslutet
kommer att reducera det ytterligare till 222 miljoner euro 2016. Förvaltningsområdets budget är
mycket liten, endast 0,5 procent av hela budgetförslaget. De mål, uppgifter och ansvar som påförts miljöförvaltningen är emellertid mycket mångskiftande och delvis också tilltagande när det
gäller frågor som har såväl med miljö som boende att göra.
Med ett brett samarbete med flera förvaltningsområden och andra aktörer och med utnyttjande
också av deras resurser har miljöförvaltningen klarat av att kompensera sina krympande resurser.
Dessutom har man sökt extra finansiering från diverse projektfinansieringskällor och EU-program. Det har exempelvis varit möjligt att genom programmet LIFE+ få EU-finansiering och i
fortsättningen kommer man att samarbeta med Ryssland bland annat genom EU:s program för
gränsregionalt samarbete. Möjligheterna att framdeles dra nytta av EU:s program beror i hög grad
på de slutliga beloppen för EU:s fleråriga budgetram.
Vid sidan av substansanslag behövs det verksamhetsanslag för att trygga personalens kompetens
och expertis och FoU-finansiering till stöd för beredning och beslutsfattande. Med hjälp av konsekvensutredningar kan det säkerställas att ändringar genomförs på ett så kostnadseffektivt sätt
som möjligt.
Utskottet är särskilt oroat över hur ministeriets pengar för forskning och utveckling i fråga om utredningar om energiprestanda i byggande ska räcka till. Det finns en hel del forsknings- och utredningsbehov inom sektorn bland annat när det gäller beredning av lagstiftning om energieffektivitet vid ombyggnad och fortsatt utredning av nära-nollenergibyggande. De framtida lösningarna måste dryftas noggrant i ministeriet för att säkerställa att de nya metoderna är trygga och för att
undvika mögel- och fuktskador som felaktiga processer kan medföra.
Utskottet lyfter dessutom fram betydelsen av att miljöskyddsuppgifter sköts på behörigt sätt, att
miljötillsynsresurserna är tillräckliga och att det finns mångsidig expertis i närings-, trafik- och
miljöcentralerna (NMT-centralerna) samt att tillståndshandläggningen sköts väl vid regionförvaltningsverken. Det är därför positivt att tillsynsanslagen inom arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde föreslås bli höjda (betänkandet mom. 32.01.02). Också den ökning om en
miljon euro som föreslås på moment 35.10.22 för miljöministeriets förvaltningsområde för tryggande av verksamhetsbetingelserna för skötseln av miljövårdsuppgifter, framför allt vad gäller
miljöövervakningen inom gruvindustrin och behandlingen av tillstånd för gruvor, är synnerligen
behövlig. Utskottet anser också att de påbörjade utredningarna av hur NTM-centralernas och regionförvaltningsverkens uppgifter ska organiseras är nödvändiga för att den ökande mängden
uppdrag ska kunna hanteras med allt knappare resurser.
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Utskottet ökar momentet med 750 000 euro i medel för forskning och utveckling, som ska användas till utredningar som gäller energieffektivt byggande.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 34 350 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd).
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet föreslås 2 000 000 miljoner euro, från vilket har minskats det belopp om 50 000
euro som riksdagen redan under många år har lagt till.
Det huvudsakliga syftet med momentet är att stödja miljöorganisationernas verksamhet och den
rådgivning som organisationer inom bostads- och byggbranschen har tillhandahållit och att bistå
projekt som har med miljöfostran och miljöupplysning att göra. Anslaget får dessutom användas
för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden, understöd enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling för miljövårdsprojekt i skärgården
och för kommunernas förvärv av rekreationsområden.
Utskottet konstaterar att de relativt små organisationsstöd som anslaget förslår till har synnerligen stort genomslag. Anslaget har varit oförändrat ända sedan 2009 och behovet att höja det är
stort bland annat för att antalet sökande hela tiden ökar. Anslagsnivån gör det emellertid omöjligt
att utöka de organisationer som beviljas understöd utan att finansieringen för de nuvarande stödtagarna skärs ned.
Utskottet anser det nödvändigt att stödet till organisationerna tryggas och ökar momentet med
120 000 euro, varav 30 000 euro reserveras för en ny stödtagare, dvs. Botanian ystävät ry.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 2 120 000 euro.
(Stycke 2 som i RP 95/2012 rd)
10. Miljö- och naturvård
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Östersjön. Under momentet föreslås ett anslag på 3 340 000 euro för skydd av Östersjön. Anslaget ska användas till främjande av återvinning av näringsämnen i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden och skyddsåtgärder, till inventeringar av den biologiska mångfalden
inom den marina undervattensmiljön samt till samordning av planeringen av havsvården.
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Finland har 2007 tillsammans med de andra Östersjöländerna förbundit sig till HELCOMs program för skydd av Östersjön och till de landsvisa åtaganden som gäller minskning av kväve- och
fosforutsläppen. Ambitionen har varit att återställa god status i Östersjön till 2021. Aktionsplanen och insatserna enligt den kommer att utvärderas på nytt 2013. Finland har likaså vid Östersjötoppmötet 2012 förbundit sig att göra Finland till ett exempel för återvinning av näringsämnen
och att vidta kraftåtgärder för att återställa god status i Skärgårdshavet före 2020.
Utskottet anser att de anslag som föreslås för skyddet av Östersjön är ytterst behövliga och understryker samtidigt att de resultat som redan nu nåtts i pilotprojekt borde kunna utnyttjas i större
utsträckning och tillräckligt snabbt. Anslagen borde också inriktas på åtgärder som är effektivast
med avseende på hela landet. De skyddsåtgärder som gäller de kustnära vattnen i Nyland är av
mycket stor relevans. En betydande nedgång i syrehalterna har noterats och det här tar sig uttryck
i kraftig eutrofiering och reducerade fiskstammar.
För att få fart på genomförandet av HELCOMs aktionsplan har det inrättats en fond som administreras av Nordiska Investeringsbanken NIB och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO.
Sverige har placerat ungefär nio miljoner euro i fonden och Finland har bidragit med två miljoner
euro från det anslag som öronmärkts för samarbetsprojekt med Ryssland. Enligt utskottet är det
av största vikt att alla länder runt Östersjöns kust deltar i finansieringen av fonden och i andra åtgärder till skydd för Östersjön.
Utskottet ökar momentet med 800 000 euro för att förbättra Östersjöns tillstånd.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 14 460 000 euro.
(Punkt 1—7 som i RP 95/2012 rd)
(Punkt 8—10 som i RP 166/2012 rd)
(Stycke 3 som i RP 95/2012 rd)
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Forststyrelsens naturtjänster sköter Finlands mest värdefulla naturområden, såsom nationalparkerna. Enheten är landets största producent av friluftstjänster och tjänster inom jakt och fiske på
statens marker. Finlands naturtjänster vårdar över 7 miljoner hektar mark- och vattenområden
som ägs av staten.
Utskottet konstaterar att samhället får i snitt tiofaldigt igen de pengar som investerats i nationalparker i form av lokal företagsamhet och arbetstillfällen. Under det gångna året har Naturtjänster
producerat ca 540 årsverken, av vilka största delen har utförts av unga. Tillsammans producerar
Forststyrelsen och företagen tjänster som lägger grunden till nationalparksturism. Forststyrelsen
har samarbetsavtal om hållbar turism med omkring 350 turistföretag.
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För att upprätthålla och öka den nytta med avseende på ekonomi, sysselsättning och hälsa som nationalparkerna medför måste tjänsterna bli bättre och tillgängligare. Också kundsäkerheten och
ett hållbart utnyttjande måste tryggas. Behoven är koncentrerade till de nyare områdena såsom
Sibbo storskog och Bottenhavets nationalpark. De största ersättningsinvesteringarna bör göras i
havsområdenas nationalparker, närmare bestämt i utflyktshamnarna, som betjänar såväl båtfolk
som turistföretag. Ersättningsinvesteringarna skapar lösningar som förlänger ruttstrukturernas
livscykel och förbättrar produktiviteten och kundsäkerheten.
Utskottet ser det som positivt att det hittills varit möjligt att i stor utsträckning sköta investeringarna med projektfinansiering och finner det viktigt att säkerställa att Forststyrelsen också under
2013 har tillräcklig budgetfinansiering för den egna finansieringsandelen av projekt.
Utskottet ökar momentet med 700 000 euro för skötsel och utveckling av naturskydds- och rekreationsområden.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 27 984 000 euro.
(Stycke 2—5 som i RP 95/2012 rd)
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)
Under 2012 påbörjades nio överföringsledningsprojekt av vilka åtta ännu är oavslutade. Anslaget
om 4,55 miljoner som reserverats på momentet för projekten räcker till för att slutföra dem. Enligt den avloppsledningsplan som snart blir klart kommer man under 2013 att ha behov av att inleda 11 nya projekt för överföringsledningar.
Planeringen av ett överföringsledningsprojekt inleds när beslut fattats om att leda avloppsvatten
till ett kostnadseffektivt centralt reningsverk i stället för att göra ombyggnadsinvesteringar i föråldrade avloppsverk. Projekten kräver långtgående samarbete mellan kommuner och vattentjänstverk. Omgivande glesbebyggelse ansluts till överföringsledningarna och åtgärderna är ytterst motiverade med tanke på en förbättrad vattenstatus. Också i de vattenvårdsplaner som statsrådet har godkänt (10.12.2009) nämns överföringsledningsprojekten som viktiga åtgärder som
måste stödjas med statliga medel.
Dessutom ska fastigheters avloppssystem före utgången av 2016 antingen uppfylla kraven i förordningen om hushållsavloppsvatten eller anslutas till avloppsnätet. Verkställandet av bestämmelserna kan skjutas upp med 5 år om det finns planer på att bygga ut avloppsnätet på området.
Det är därför viktigt att snabbt kunna underrätta invånarna om kommande överföringsledningsprojekt för att undvika onödiga avloppsvattenslösningar på enskilda fastigheter.
Av anslaget på momentet är en miljon euro avsedd att användas för rådgivning och handledning i
avloppsvattenfrågor i glesbygden. Rådgivning fastighetsvis har upplevts som ett effektivt sätt att
förmedla information till invånarna. Enligt vad utskottet erfar tvekar fastighetsägarna ännu med
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att vidta åtgärder, eftersom de misstänker att bestämmelserna kommer att ändras. Också för den
skull krävs det även rikstäckande rådgivning.
Utskottet konstaterar att det statliga stödet har stor betydelse för det kommunala samarbetet och
för att starta upp överföringsledningsprojekt. De totala kostnaderna för påbörjade projekt överskrider stödet trefaldigt och de har dessutom en betydande positiv effekt på sysselsättningen.
Utskottet ökar momentet med 1 400 000 euro för påbörjande av nya överföringsledningsprojekt.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 12 942 000 euro.
(Stycke 2 och 3 som i RP 95/2012 rd).
20. Samhällen, byggande och boende
Fullmakten att godkänna räntestödslån ur Statens bostadsfond föreslås uppgå till 1 040 miljoner
euro. Fullmakten möjliggör byggande av ca 7 000 räntestödsbelånade bostäder, vilket motsvarar
det uppställda målet för detta år.
Fram till utgången av oktober 2012 hade 5 067 bostäder börjat byggas inom ramen för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Av dessa är bara 948 bostäder normal hyresbostadsproduktion till ett skäligt pris, trots att målet i detta avseende är 2 500. Det är inte bevillningsfullmaktens storlek som utgör problemet utan det faktum att intresset för att bygga normala, stödda
hyresbostäder har varit ringa.
Gapet mellan efterfrågan och utbud på bostäder har vidgats i synnerhet i huvudstadsregionen. Efterfrågan är störst på små bostäder men alla bostadstyper är populära. Priset per kvadratmeter
jämfört med övriga landet är redan 50 procent högre. Bristen på hyresbostäder till skäligt pris är
ett hot inte bara mot huvudstadsregionen utan också mot andra tillväxtorter och resulterar i att
både arbetskraft och arbetstillfällen rör på sig. Hyresbostadssituationen förvärras ytterligare av att
över 40 000 aravabelånade och ARA-finansierade hyresbostäder fram till utgången av decenniet
befrias från begränsningarna för bruksrättigheter och överlåtelse.
Systemet för att producera bostäder till ett skäligt pris fungerar inte, menar utskottet. Den strukturella bostadsbristen i tillväxtcentra är redan så stor att det behövs en mångsidig ökning av alla
typer av bostadsproduktion för att råda bot på den. Det finns också all anledning att främja byggande av bostadsrättsbostäder, som placerar sig i området mellan hyres- och ägarbostäder, i synnerhet som både boende och byggherrar är intresserade av dem.
För att garantera större volymer är det ändå nödvändigt att skapa fungerande ramar för produktion av räntestödda hyresbostäder. Det har redan gjorts ett flertal utredningar om hur man ska få
igång produktionen av normala hyresbostäder. I den så kallade Syrjänenutredningen (Miljöministeriets rapporter 18/2012) föreslogs bland annat bildande av ett nytt hyresbostadsbolag i samver-
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kan mellan staten och privatföretag, startbidrag i metropolområdet och ökad produktion av bostadsrättsbostäder. I de förslag som lagts fram av branschaktörer har man föreslagit en ny 20-årig
räntestödsmodell vid sidan av den nuvarande 40-åriga, samt en lindring av allmännyttobestämmelserna. På uppdrag av ministern utreds just nu bland annat möjligheten att staten själv inleder
produktion av hyresbostäder exempelvis genom en allmännyttig aktör inom ramen för bolaget
Kruunuasunnot Oy.
Utskottet poängterar att det brådskar med att fatta beslut i denna fråga. Det är nödvändigt att få
igång en statsstödd produktion av bostäder till skäligt pris. Alla alternativa sätt att öka produktionsvolymen måste övervägas och hela bostadsmarknaden beaktas, lagstiftningen om allmännytta utvecklas enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet och grunderna för stödsystemet ses över.
Det krävs olika metoder för att få till stånd förbättringar.
Utskottet föreslår att riksdagen godkänner följande uttalande:
Utskottets förslag till uttalande 11
Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar ytterligare åtgärder för att öka den
statligt stödda hyresbostadsproduktionen och utnyttjar hela den fullmakt som anges i statsbudgeten.
Utskottet påpekar samtidigt att det i hela landet finns ca 444 000 ARA-bostäder av vilka de flesta
ägs av kommuner (240 000 bostäder). Endast 60 000 bostäder ägs av stora rikstäckande eller annars betydande allmännyttiga organisationer och deras intresse för ARA-bostadsproduktion har
minskat. Under det senaste decenniet har man klart kunnat se att bostadsmarknaden och de betydande allmännyttiga organisationerna intagit en allt mer affärsmässig attityd. Därför understryker utskottet vikten av att man säkerställer att statligt stöd och eventuella systemändringar kommer de boende till godo.
Utskottet tror att det krävs insatser genom hela bostadskedjan för att få igång bostadsproduktion
som stöds av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Det finns för lite tomtmark
som planerats för bostadsbyggande och det är en av orsakerna till det blygsamma byggandet och
till att det uppstått en flaskhals i bostadsproduktionen. Det är därför nödvändigt att kommunerna
förvärvar tillräckliga reserver av oplanerad mark för framtida planering och att även behovet av
produktion av bostäder till ett skäligt pris beaktas. På så sätt blir invånarstrukturen mångsidig och
segregering kan undvikas.
Utskottet uppmuntrar också till samarbete mellan staten och kommunerna för att trygga planeringen och anser det viktigt att MBT-avtalen mellan staten och kommunerna om markanvändning, trafik och boende utvecklas som ett led i bostadspolitiken. Syftet med MBT-avtalen är att
skapa förutsättningar för tillräcklig bostadsproduktion. Men måluppfyllelsen har varierat markant efter kommun och en del av kommunerna nådde varken bostads- eller planläggningsmålen.
Utskottet hävdar att en orsak till bostadsbristen är de höga byggkostnaderna som delvis beror på
den svaga konkurrensen i byggbranschen (Miljöministeriets rapporter 8/2011). Det finns också
skäl att dryfta vilken effekt lagstiftningen har på boendekostnaderna och i överensstämmelse med
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regeringsprogrammet borde man utreda möjligheterna att avstå bland annat från skyldigheten att
bygga skyddsrum.
Byggande i trä. Ett sätt att få in nya aktörer i byggbranschen och därmed öka konkurrensen är att
förbättra villkoren för byggande i trä. Genom att ändra brandbestämmelserna och genom planering har man på ett lyckat sätt gjort det lättare att få bygga i trä och i detta nu planeras redan över
7 000 bostäder av denna typ. Ett specialområde i detta avseende är ombyggnad av gamla trähus.
De träkonstruktioner som utvecklats för att förnya fasader har visat sig vara konkurrenskraftiga.
För att ytterligare öka byggande i trä anser utskottet det viktigt att bredda upphandlingen vid bostadsbyggande med statligt stöd så att vid sidan av betongstomme även trästomme beaktas som
ett alternativ vid byggande av flervåningshus.
Områden med avfolkning. På områden där strukturomvandling lett till ett minskande befolkningsunderlag är problemen de motsatta. Det finns ett överutbud på ARA-hyresbostäder eller
brist på bostäder som i fråga om läge eller storlek inte längre motsvarar hyresgästernas krav.
Tomma bostäder ökar i stället pressen på andra hyresobjekt och kan leda till hyreshöjningar. Det
är en långsam och trög process att avstå från hyresbostäder som är underkastade begränsningar.
Utskottet anser det nödvändigt att kriterierna för att upplösa lån och ackord ses över samtidigt
som man gör en bedömning av om varje hyreshusobjekt skulle kunna behandlas separat i stället
för att hela ägarbolaget utvärderas. Det bör också utredas på vilket sätt man kunde underlätta för
hyreshusbolag med ekonomiska problem på tillväxtorter.
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Utskottet uppmärksammar att budgetförslaget inte upptar något anslag som ger Finansieringsoch utvecklingscentralen för boendet (ARA) möjligheter att sköta sina uppgifter i anknytning till
kontrollsystemet för energicertifikat och för upprätthållandet av ett datasystem för energicertifikat. Det anvisas inte heller några resurser för ARA för att utveckla riskhanteringen i fråga om bostads- och lånebeståndet på det sätt som det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet förutsätter.
Utskottet ökar momentet med 210 000 euro varav 90 000 euro reserveras för register- och kontrollmyndighetsuppgifter i anslutning till energicertifikatförfarandet och 120 000 euro för utveckling av riskhanteringen i fråga om bostads- och lånebeståndet.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 4 854 000 euro.
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)
Regeringen föreslår att anslaget får användas till understöd för uppgörande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft. Understöden till kostnader för områdesarkitektsverksamhet föreslås utgå.
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Kommuner där invånarantalet är lägre än 6 000 och som enligt markanvändnings- och bygglagen
inte är skyldiga att planlägga har kunnat få stöd för områdesarkitektsverksamhet. Under 2012 har
det funnits 25 sådana områden som upprätthållits av i allmänhet 2—4 kommuner tillsammans.
Man har kunnat få understöd för högst 50 procent av kostnaderna.
Utskottet konstaterar att erfarenheterna av denna verksamhet har varit mycket positiva. Områdesarkitekterna har främjat planeringen och produktionen av planer i kommunerna. Samtidigt har
samarbetet mellan kommunerna ökat och praxis blivit enhetligare. Områdesarkitekternas arbete
kan också bidra positivt till utbyggnaden av vindkraft, eftersom planer som styr utbyggnaden har
varit aktuella på många områden.
Utskottet omformulerar momentet så att det motsvarar fjolårets formulering och konstaterar att av
anslaget får 500 000 euro användas till betalning av kostnader för områdesarkitektsverksamheten.
Momentet får följande lydelse:
(Stycke 1 som i RP 95/2012 rd)
Anslaget får användas för betalning av understöd
1) till utgifter för områdesarkitektsverksamheten
2) till uppgörande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft.
(Stycke 3 som i RP 95/2012 rd)
55. Bidrag för reparationer (reservationsanslag 3 år)
På momentet föreslås 50,5 miljoner euro; av denna summa är 37,5 miljoner euro avsedd för understöd för reparationer och avlägsnande av sanitära olägenheter och 13 miljoner euro för energiunderstöd. Anslaget föreslås nu minskat jämfört med 2012 med 5,8 miljoner euro av anslaget
för energiunderstöd. De minskade anslaget innebär att ibruktagande av uppvärmningsmetoder
som utnyttjar förnybar energi inte alls får något understöd 2013. Enligt miljöministeriet har understöd för användning av förnybar energi på ett betydelsefullt sätt främjat de klimatpolitiska målen genom att befästa ett nytt tänk vid val av uppvärmningsmetod.
Tyngdpunkten för reparationsunderstödens del ligger på byggande av hissar och reparation av
äldre personers och funktionshindrade personers bostäder. Prioriteringarna är helt korrekta och
förbättrar möjligheterna att bo hemma så länge som möjligt. Understöd beviljas dessutom för
kostnaderna för bostadshus serviceböcker och bedömning och undersökning av bostadshus skick
samt för kostnader för avlägsnade av rörelsehinder och sanitära olägenheter i bostadshus.
Understöden på detta moment splittras upp i mycket små summor. Utskottet konstaterar att den
nuvarande understödsnivån kräver en översyn av hela understödssystemet för att effekten ska
vara maximal.
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Energiprestanda. Byggnaders energiförbrukning står för ungefär 40 procent av Finlands hela energiförbrukning och nästan hälften av förbrukningen sker i bostäder. Bostäderna är därför den
största enskilda sparpotentialen och åtgärder i anslutning till dem är därför synnerligen viktiga för
att nå klimat- och energimålen.
I juli 2012 trädde nya bestämmelser i kraft som främjar energiprestandan vid nybyggnad. Det antal nya bostäder som byggs årligen motsvarar ändå bara cirka en procent av bostadsstocken. Åtgärder i samband med reparationer och genomförandet av de nya bestämmelserna om energiprestanda vid reparationer, som för närvarande bereds, är därför av största vikt med tanke på måluppfyllelsen.
Miljöministeriet har låtit Statens tekniska forskningsanstalt göra en utredning om hur stor betydelse reparationer av byggnadsbeståndet med sikte på större energieffektivitet skulle ha på energiförbrukning och utsläpp. Enligt det alternativ som ansågs mest realistiskt skulle energiförbrukningen i bostadshus samt affärs- och servicehuslokaler vara sex procent lägre 2020 jämfört med
2012. Men detta kräver en betydande förbättring av energiprestanda i det existerande byggnadsbeståndet och en plan för reparationsprojekt och fastighetsunderhåll. Scenariet kan förverkligas
bara med aktiverande föreskrifter samt information och styrning. Energiförbrukningen och utsläppen kan minskas ytterligare om lösningar som ger bättre resultat än vad som föreskrivs belönas med ekonomiska incitament.
Utskottet finner det viktigt att det i samband med energilösningar för boende också fästs avseende vid främjande av så kallad närenergi. I budgetförslaget lyfts produktion av vindkraft fram på
ett föredömligt sätt men det vore också viktigt att dryfta behovet av annan, vid nära-nollbyggande behövlig småskalig produktion, som exempelvis system för solenergi och nätinmatning av lokalproducerad energi. Övergången till nära-nollenergilösningar vid nybyggande sker stegvis under 2019—2020. Lagstiftning om genomförande av direktivet om byggnaders energiprestanda
måste därför fås till stånd i god tid. Utskottet understryker också att det finns en hel del nya affärsmöjligheter när det gäller byggnaders energieffektivitet, smarta elnät och energilagring.
Kring dessa borde ministerierna samarbeta.
Fukt- och mögelproblem. Miljöministeriets förvaltningsområde föreslås få 0,5 miljoner euro för
det riksomfattande åtgärdsprogrammet mot fukt och mögel som startade 2010. Avsikten med programmet är att skapa nya metoder för att konstatera och avhjälpa fukt- och mögelproblem och andra problem med inomhusluft.
Fukt- och mögelproblemen beror i stor utsträckning på ett eftersatt underhåll på 30—50 miljoner
av vårt byggnadsbestånd. Kommunägda byggnader såsom skolor och daghem beräknas stå för
drygt 5,6 miljoner euro av totalbeloppet. De hälsorelaterade kostnaderna för fukt- och mögelskador ligger på 450 miljoner euro och reparationskostnaderna av engångsnatur för att avhjälpa betydande fukt- och mögelskador beräknas uppgå till 1,4 miljarder euro (Riksdagens revisionsutskotts publikation 1/2012).
För att avhjälpa fukt- och mögelskador borde berörda ministerier sköta sin andel av de förpliktelser som framgår av statsrådets principbeslut (12.5.2010). Utbildningen på det här området borde
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utökas och förbättras för att skapa förutsättningar att såväl förhindra uppkomsten som att reparera uppkomna fuktskador. Det behövs också mer forskning kring olika reparationsmetoders effekt.
Utskottet konstaterar att det rör sig om ett stort och svårt problem där en lösning kräver statens insats och styrning. Det kommer att krävas ett 5—10 år långt rikstäckande återuppbyggnadsprogram för att få ett slut på mögelproblemen. Regeringen och riksdagens har förbundit sig att trygga finansieringen av och kvaliteten på programmet.
60. Överföring till statens bostadsfond
Boende för grupper med särskilda behov. Av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
(1281/2004) för sammanlagt högst 110 miljoner euro. När understöd beviljas prioriteras projekt
som är avsedda för specialgrupper såsom långtidsbostadslösa, utvecklingsstörda, rehabiliteringsklienter inom mentalvården och äldre som lider av minnesstörningar. Andra specialgrupper är
studerande och unga.
Programmet för att minska långtidsbostadslösheten (PAAVO) fortsätter med målet att det inte
längre år 2015 ska finnas långtidsbostadslösa. Målet är att producera minst 1 250 bostäder eller
stödbostäder under programperioden. Det är synnerligen bekymmersamt, menar utskottet, att ungefär en femtedel av de bostadslösa, och i huvudstadsregionen över hälften, är unga personer. Det
gränsöverskridande samarbetsprojekt som genomförs som en del av programmet PAAVO 2 för
att förebygga ungas bostadslöshet och marginalisering är därför av största betydelse. Med hjälp
av boende- och skuldrådgivning kan en negativ trend brytas i en tidig fas. Preventiva åtgärder kan
också i detta fall utjämna de kostnader som samhället orsakas. Utskottet poängterar dessutom att
bostadslöshet också kan åtgärdas genom fler normala hyresbostäder och studentbostäder till ett
skäligt pris.
Målet när det gäller boende för utvecklingsstörda är att producera minst 600 bostäder eller stödbostäder under programperioden. Det är viktigt att ha ett långt perspektiv och fästa avseende vid
trygghetsfaktorn när beslut om boende för utvecklingsstörda fattas, och utskottet anser det motiverat att utreda möjligheterna till större flexibilitet för individuella lösningar.
Man räknar med att det behövs ca 1 500—2 000 nya platser för effektiviserat serviceboende per
år. Miljöministeriet har startat ett projekt för att förbättra boendeförhållandena för personer som
får psykisk rehabilitering. Projektet är en del av den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete 2009—2015. Avsikten är att förmå kommunerna att beakta målgruppens boende och
behov i sina egna planer. Det krävs brådskande åtgärder för att förbättra rehabiliteingsklienternas
boendeförhållanden.
Utskottet erfar att det fram till utgången av oktober hade inletts boendeprojekt för specialgrupper
på 3 243 ställen. Det finns ett större intresse för att bygga bostäder än vad fullmakten räcker till
för. De stegrade byggkostnaderna leder för sin del till att samma fullmakt resulterar i en produktionsvolym som blir mindre från år till år. Det finns därför skäl att följa hur fullmakten räcker till
och i förekommande fall vid budgetmanglingen ta ställning till hur man kan öka fullmakten för
investeringsstöd och räntestöd för bostadsprojekt för specialgrupper utan att minska antalet normala hyresbostäder.
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Avdelning 15
LÅN
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Utskottet föreslår att momentet ökas med 50 935 000 euro för nettoupplåning till nominellt värde. Beloppet för nettoupplåning till nominellt värde är då 7 552 974 000 euro.
Ökningen beror på de ändringar om totalt 50 935 000 euro som utskottet har föreslagit på utgiftsmomenten.
Momentet får följande lydelse:
Under momentet beviljas 7 502 974 000 euro i nettoinkomster.
(Stycke 2—4 som i RP 95/2012 rd)
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Enligt utskottets förslag uppgår både inkomstposter och anslag till 54 535 560 000 euro.
Utskottet har ökat anslagen med 50 935 000 euro, och i analogi med detta ökat anslaget under
mom. 15.03.01.
Skillnaderna mellan inkomsterna i propositionen och betänkandet framgår av följande tabell:

Propositionen €

Utskottet €

Avd. 11

39 922 702 000

39 922 702 000

Avd. 12

4 935 984 000

4 935 984 000

Avd. 13

1 922 400 000

1 922 400 000

Avd. 15

7 703 539 000

7 754 474 000

54 484 625 000

54 535 560 000

Totalt

Skillnaderna mellan anslagen i propositionen och betänkandet framgår av följande tabell:

Propositionen €

Utskottet €

Ht. 21

158 452 000

158 452 000

Ht. 22

39 927 000

39 927 000

Ht. 23

84 057 000

84 057 000

Ht. 24

1 301 462 000

1 302 512 000

Ht. 25

869 085 000

870 235 000

Ht. 26

1 316 189 000

1 317 089 000

Ht. 27

2 874 462 000

2 875 662 000

Ht. 28

16 982 035 000

16 982 435 000

Ht. 29

6 648 666 000

6 656 171 000

Ht. 30

2 720 139 000

2 723 489 000

Ht. 31

2 952 632 000

2 963 632 000

Ht. 32

3 836 281 000

3 841 681 000

Ht. 33

12 578 163 000

12 593 163 000

Ht. 35

257 475 000

261 455 000

Ht. 36

1 865 600 000

1 865 600 000

Totalt

54 484 625 000

54 535 560 000

91

Betänkande FiUB 39/2012 rd
UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Riksdagen
godkänner förslaget till statsbudget för 2013 i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna,
godkänner de ovan föreslagna 11 uttalandena,
förkastar budgetmotionerna BM 1—227, 229—424 och 426—602/2012 rd och
godkänner att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2013.
Helsingfors den 13 december 2012
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande Kimmo Sasi saml
vice ordförande Pentti Kettunen saf
medlem Leena Harkimo saml
medlem Pertti Hemmilä saml
medlem Jouko Jääskeläinen kd
medlem Timo Kalli cent
medlem Sampsa Kataja saml
medlem Anneli Kiljunen sd
medlem Esko Kiviranta cent
medlem Mika Lintilä cent
medlem Kari Rajamäki sd
medlem Markku Rossi cent
medlem Matti Saarinen sd
medlem Sari Sarkomaa saml
medlem Jouko Skinnari sd
medlem Osmo Soininvaara vihr
medlem Astrid Thors sv
medlem Kauko Tuupainen saf
medlem Kari Uotila vas
medlem Pia Viitanen sd
medlem Ville Vähämäki saf
ersättare Risto Kalliorinne vas
ersättare Johanna Karimäki vihr
ersättare Esko Kurvinen saml
ersättare Maria Lohela saf
ersättare Marjo Matikainen-Kallström saml
ersättare Riitta Myller sd
ersättare Mats Nylund sv
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ersättare Sirpa Paatero sd
ersättare Raimo Piirainen sd
ersättare Antti Rantakangas cent
ersättare Leena Rauhala kd
ersättare Eero Reijonen cent
ersättare Ismo Soukola saf
ersättare Lenita Toivakka saml
ersättare Tapani Tölli cent
ersättare Raija Vahasalo saml
ersättare Anne-Mari Virolainen saml
ersättare Juha Väätäinen saf
ersättare Tuula Väätäinen sd
Sekreterare i delegationerna var
utskottsråd Hellevi Ikävalko
utskottsråd Maarit Pekkanen
utskottsråd Mari Nuutila
forskare Ulrica Gabrielsson
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Reservation 1 saf
RESERVATION 1 saf
Allmän motivering
Vi sannfinländare är mycket oroade över att regeringen verkar vara finanspolitiskt förlamad nu
när nyheterna om det ekonomiska läget i landet blir allt dystrare. Det är beskrivande att insatserna
för ekonomisk tillväxt i budgetpropositionen nästan direkt är tagna från den skuggbudget vi lade
fram i fjol. Våra förslag om skattestöd för FoU, höjning av avskrivningar och satsningar på änglakapital återfinns nu nästan oförändrade i budgetpropositionen. Vänsterpartiernas stolthet, solidaritetsskatten, är för sin del en blek kopia av vårt förslag till Wahlroos-skatt. Vi är naturligtvis
nöjda över att regeringen förståndigt nog har lyssnat på oss och vi står gärna till tjänst med mer
hjälp i finanspolitiken. Vår skuggbudget är med fog bättre än propositionen när det gäller ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvisa.
Vårt alternativ stöder den ekonomiska tillväxten i landet bättre än regeringens. Tillväxtpaketet i
vårt alternativ är ett skatteincitament på 250 miljoner euro för små och medelstora företag och det
bidrar till tillväxt och sysselsättning i företag. Vårt förslag att justera låg- och medelinkomsttagarnas förvärvsinkomstbeskattning efter inflationen stöder den ekonomiska tillväxten i ett läge
där tillväxten 2013 nästan helt är beroende av inhemsk efterfrågan. Genom vårt alternativ stöder
vi tillväxt också genom att kringskära inkomstskillnaderna; små inkomstskillnader har i många
färska undersökningar visat sig främja ekonomisk tillväxt. Vi är också beredda att skära ner utvecklingsbiståndet med uppemot 300 miljoner euro, så att vårt alternativ medger mer pengar för
stöd till finländsk företagsamhet, sysselsättning och socialservice. Nedskärningen i utvecklingsbiståndet fungerar som ett slags stimulanspaket i det här ekonomiska läget. Trots det är vi mer ansvarsfulla än regeringen och vill inte öka statsskulden lika mycket.
Vårt alternativ stöder sysselsättningen bättre än vad propositionen gör. Nu när det kommer nyheter om nya massuppsägningar nästan varje vecka bör de behövliga skattehöjningarna göras på så
sätt att de skadar sysselsättningen så lite som möjligt. Regeringen har beslutat höja mervärdesskatten med en procentenhet fastän även dess egna experter anser att det vore ett klart bättre alternativ för sysselsättningen om FPA-avgiften återinfördes. Vi vill också utöka resurserna för läroavtalsutbildning och stödet för sysselsättning av unga, partiellt arbetsföra och personer över 55
år. De ovannämnda åtgärderna för ekonomisk tillväxt påverkar förstås också sysselsättningen positivt.
Vårt alternativ är mer rättvist än regeringens och minskar inkomstskillnaderna mer. Vi vill inte
höja mervärdesskatten, vi inför en klart brantare progression i inkomstbeskattningen och vi inskränker möjligheterna för höginkomsttagarna att njuta av skattefria utdelningar. Vi vill ha en
kraftigt ökad satsning på äldreomsorg och närståendevård och vi vill indexreglera studiestödet. Vi
vill inte frysa index för barnbidrag eller skära ner på kommunernas statsandelar. Vi vill på så sätt
ge kommunerna nästan 300 miljoner euro mer än regeringen för anordnande av kommunala tjänster. Vi vill inte heller i likhet med regeringen pruta på den interna eller externa säkerheten ens i
glesbygden, och vi kan inte låta vårt vägnät förfalla.
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Vår skuggbudget kommer med flera konkreta förslag var det går att spara, som inom utvecklingssamarbete och partistöd. Dessutom anser vi att sparåtgärder som verkar på längre sikt måste sättas in nu.
Exempelvis vår nuvarande lagstiftning om tvångssvenskan betyder avsevärda administrativa
kostnader för stat och kommuner. Det är helt onödiga kostnader inte minst i områden där antalet
personer som talar svenska som modersmål är försumbart. Vi föreslår att de totala kostnaderna för
tvångssvenskan för staten och samhällsekonomin klarläggs för att det ska gå att bedöma hur omfattande åtgärder som behövs. Statens ekonomiska forskningscentral VATT kan ges i uppdrag att
utreda frågan.
Missbruket inom invandringen kostar Finland betydande summor och bör utredas närmare. Lagstiftningen behöver skärpas, framför allt med tanke på behandlingen av familjeåterföreningsfall.
Den nuvarande förvaltningsbyråkratin kan göras effektivare på många punkter. Överlappande
program orsakar till exempel enorma förluster som skulle kunna undvikas med bättre planering.
Ett ännu större problem är ändå den ökade kontrollen uppifrån som har lett till att vi måste fylla i
en aldrig sinande ström av formulär och blanketter. Denna utveckling gör bara personalen ännu
mer stressad och frustrerad. Vi Sannfinländare vill få i gång ett systematiskt program för att minska onödig byråkrati som belastar personalen.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 1
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att minska onödig byråkrati i förvaltningen.
Reservationens förslag till uttalande 2
Riksdagen förutsätter att regeringen låter utreda de totala kostnaderna för tvångssvenskan
för stats- och samhällsekonomin.
Reservationens förslag till uttalande 3
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att skärpa asyl- och familjeåterföreningsförfarandet och för att dämpa invandring som kräver integrationsinsatser.
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Detaljmotivering
ANSLAG
Huvudtitel 21
RIKSDAGEN
90. Riksdagens övriga utgifter
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)
Vi anser att det i den rådande ekonomiska situationen går bra att skära i stödet till riksdagens
gruppkanslier. Vi föreslår att stödet minskas med 15 procent jämfört med nivån 2012.
Vi föreslår
att moment 21.90.50 för stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier minskas med 600 750
euro.
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
20. Understödjande av politisk verksamhet
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Partierna har år efter år fått allt mer i partistöd från staten. Men de senaste årens skandaler kring
valfinansieringen har visat att många partier inte har någon brist på pengar. Det handlar snarare
om brist på laglydighet och moral.
Vi befinner oss i ett svårt ekonomiskt läge där staten försöker spara överallt där det går. Finländarna följer sina ledare och exemplets makt är stor. Därför bör partierna gå före med gott exempel
och delta i de gemensamma sparåtgärderna, i synnerhet eftersom vårt system för partistöd är exceptionellt generöst i internationellt hänseende. Enligt den tyska ekonomitidskriften Wirtschaftswoche betalar Finland per väljare näst mest partistöd i hela EU. Vi anser att det i den rådande ekonomiska situationen går bra att skära i partistödet. Vi föreslår att stödet skärs ner med 15 procent
jämfört med nivån 2012.
Vi föreslår
att moment 23.20.50 för understödjande av partiverksamhet minskas med 5 100 000 euro.
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Det ligger i Finlands och finländarnas intresse att ha ett heltäckande och fungerande nätverk av
representationer. Våra ambassader runt om i världen står till tjänst för våra medborgare och vårt
samhälle på många sätt. De spelar en viktig roll i den finländska verksamheten i stationeringsländerna.
Finländska företag som blir internationella får utomordentlig service på representationerna. Exportfrämjande resor är framför allt till nytta för små och medelstora företag som ofta kan ha ganska hög tröskel att bege sig ut i världen.
Representationerna hjälper också utlänningar som har beslutat sig för att söka jobb i Finland. Eftersom arbetskraftsinvandringen ökar är det enligt oss bättre att öka än att minska ambassadernas
resurser.
Vi föreslår
att moment 24.01.01 ökas med 3 000 000 euro för representationernas omkostnader.
30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Till följd av den internationella finanskrisen har det ekonomiska läget i Finland som bekant försämrats. Det är nödvändigt att försöka spara in på utgifterna kritiskt och rättvist. Vi kan skära i de
nuvarande anslagen för utvecklingssamarbete i linje med de allmänna sparkraven.
Det är helt acceptabelt att finländska skattebetalare bidrar till att lindra det mänskliga lidandet på
grund av naturkatastrofer och sjukdomsepidemier, men det är inte rätt att diktaturer och andra
odemokratiska regimer använder biståndspengar för vapenköp och annan krigsutrustning. Pengarna bör användas för att skaffa utbildning, betala extra skulder som länderna samlat på sig under
årens lopp, utveckla infrastrukturen i fattiga områden och öka aktiviteten till stöd för självförsörjningen.
Nedskärningarna bör framför allt riktas in på internationella organisationer vars omkostnader till
avsevärd del försvinner i administration och korruption. Av samma skäl bör direkta stöd till andra stater rensas ut. Biståndspengarna bör främst gå till små finländska organisationer som arbetar kostnadseffektivt på gräsrotsnivå.
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Vi bör också fundera på hur biståndet kan bli mindre fragmentariskt. Finland kunde specialisera
sig och koncentrera sig på sina egna styrkor, som rent vatten och utbildning.
Vi föreslår
att moment 24.30.66 för egentligt utvecklingssamarbete minskas med 270 000 000 euro
och att följande uttalande godkänns:
Reservationens förslag till uttalande 4
Riksdagen kräver att regeringen tar praktiska resultat i mottagarlandet till måttstock nummer ett på biståndets effektivitet i stället för ambitionen att nå en bnp-andel på 0,7 procent
till vilket pris som helst.
Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Tingsrätternas ärendebalans och arbetsbörda kommer att öka 2013 i och med att den ekonomiska
recessionen klart ökar antalet indrivnings- och insolvensärenden. Läget är detsamma för stora
ekonomiska brottshärvor som kräver lång behandlingstid. Den rättsliga behandlingen av asylfall i
Helsingfors förvaltningsdomstol kräver extra resurser. Marknadsdomstolen står inför en uppenbar anhopning av ärenden 2013 på grund av de ständigt ökande konkurrenstvistemålen om offentlig upphandling.
De här problemen urholkar medborgarnas rättssäkerhet, inte minst när behandlingen drar ut på tiden; finska staten har upprepade gånger tilldelats anmärkningar för detta av Europadomstolen
och tvingats betala dröjsmålsersättningar. De resurser som regeringen vill tilldela de här domstolarna räcker enligt vår mening inte till för att hindra att problemen hopar sig, för att inte tala om att
de skulle undanröja dem.
Vi föreslår
att moment 25.10.03 ökas med 4 000 000 euro för omkostnader för övriga domstolar.
30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Åklagarväsendet är en viktig länk i det tvärfackliga myndighetssamarbetet och genom att samordna det effektivt kan mycket göras för att rensa i den starkt utbredda svarta ekonomin. De straffprocesser genom vilka staten kan håva in till och med miljontals euro i "svarta" pengar är ofta yt-
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terst krävande både till omfattningen och med tanke på den specialistutbildning som åklagarna i
ekonomiska brottmål behöver ha.
De resurser som budgetpropositionen kommer med tar inte tillräcklig hänsyn till de här särskilda
behoven. Åklagarna måste ha den utbildning i ekonomisk brottslighet och den allmänna kapacitet som behövs för att de ska vara behörigen förberedda för det ökade antal ekonomiska straffprocesser som regeringen utlovar genom sitt spjutspetsprojekt mot svart ekonomi redan 2013.
Vi föreslår
att moment 25.30.01 ökas med 1 000 000 euro för åklagarväsendets omkostnader.
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Det finns två skäl till att det behövs mer resurser för polisväsendets omkostnader än vad regeringen föreslår i sin proposition: 1) för att bekämpa den svarta ekonomin och 2) för att arbetet ute
på fältet ska få större synlighet och effektivitet/kortare insatstider. Med de resurser som regeringen föreslår går det inte att ingripa mot problem med svart ekonomi snabbt och effektivt. Inte heller svarar de mot de satsningar på spetsprojekt som utlovas i regeringsprogrammet. Polisen måste
absolut få mycket mer resurser för förundersökning för att det tvärfackliga myndighetssamarbetet i kampen mot den svarta ekonomin ska kunna inledas omgående. Här spelar rörliga polisen en
viktig roll, inte minst i förebyggande syfte. De nettofördelar som är möjliga att hämta kan räknas i
hundratals miljoner euro, om resurserna ökas kännbart redan 2013.
Allmänheten anser att polisen inte är tillräckligt närvarande för att kunna stoppa dem som stör
ordningen eller öka trygghetskänslan. Det konkreta polisbistånd som behövs vid brott och i andra
krissituationer dröjer ofta alldeles för länge utanför landets stora bosättningscentra. För att förebygga de här problemen behövs det mer resurser för polisarbetet ute på fältet, eftersom det inte
kan göras tillräckligt effektivt genom interna förflyttningar, alltså genom att tjänster för "kontorspoliser" som sköter pappersexercis flyttas över till egentligt fältarbete.
Vi föreslår
att moment 26.10.01 ökas med 25 000 000 euro för polisväsendets omkostnader och att
följande uttalande godkänns:
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Reservationens förslag till uttalande 5
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att stärka den interna
säkerheten genom att anvisa mer resurser för polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet.
20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Gränsbevakningsväsendet spelar en allt viktigare roll i kampen mot så kallad gränsöverskridande
brottslighet, inbegripet människohandel och vissa former av svart ekonomi, som blir allt mer internationell och mångförgrenad och som inverkar på säkerheten både i Finland och i det övriga
EU-området. Dessutom har det fått en ökad roll i att övervaka de som kommer hit som asylsökande. Också den marina verksamheten (sjöräddning, bekämpning av oljeutsläpp) kan komma att
kräva mer resurser.
Budgetpropositionen för 2013 tar inte tillräcklig hänsyn till att gränsbevakningsväsendets redan
nu mångfasetterade verksamhet har ökat både kvalitativt och kvantitativt. Det finns risk för att
verksamheten inte ska hålla måttet eller kunna utvecklas.
Vi föreslår
att moment 26.20.01 ökas med 5 000 000 euro för gränsbevakningsväsendets omkostnader.
40. Invandring
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Missbruket inom invandringen kostar Finland betydande summor och bör enligt sannfinländarnas åsikt utredas närmare. Utöver de avdrag som regeringen planerar finns det flera andra sparobjekt i kostnaderna för invandring. Att förhindra missbruk kunde ge besparingar inom flera förvaltningsområden. Men det ska inte gälla behandlingen av asylansökningar eftersom det bara
skulle leda till att ärenden och kostnader hopar sig för förläggningarna.
Finland bör skärpa proceduren för asyl och familjeåterförening, eftersom det för närvarande finns
ungefär 7 500 ansökningar i kö. Det räcker inte bara med nya utredningar och program, utan nu
måste man ingripa konkret i missbruket av systemet för familjeåterförening. På samma sätt som i
Sverige och Danmark måste också Finland börja ställa krav på hållbara bevis för identitet och påstådda familjeband av dem som ansöker om familjeåterförening. I Sverige har det nya förfarandet
lett till att antalet återföreningar har rasat. Vidare ska invandrare uppmuntras att skaffa sig tillräckliga språkkunskaper, vilket är viktigt för integrationen. Det görs genom att man gallrar bland
de ändlösa tolktjänsterna och hänvisar invandrarna till kurser i finska.
Vi föreslår
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att anslaget för mottagande av asylsökande på moment 26.40.63 minskas med 10 000 000
euro.
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Det är nu under den här ramperioden svåra tider för försvarsmakten, som måste kämpa med reformen av försvaret och budgetnedskärningarna, som infaller samtidigt. Det tillskott som vi föreslår i försvarsbudgeten garanterar att omstruktureringen av försvarsmakten inte sliter sig utom all
kontroll och att den dagliga verksamheten håller någotsånär skälig standard. De värnpliktiga behöver fältdygn och reservisterna repetitionsövningar. Flygvapnet bör ha råd med flygtimmar och
marinen med fartygsdygn.
Försvaret har redan genomfört en stor del av åtstramningarna och nu urholkar dessa kapaciteten
direkt. Våra chanser till självständigt och trovärdigt försvar av hela landet går förlorade, i synnerhet nu när infanteriminorna ska skrotas i och med Ottawakonventionen.
År 2013 drabbar nedskärningarna materielupphandlingen särskilt hårt. Särskilt allvarliga blir regeringens nedskärningar för arméns territoriella förband som borde ha fått sin materiel uppdaterad 2012—2015. De åtgärder som regeringen föreslår kommer den närmaste framtiden att leda
till att försvarsmakten inte längre klarar av sina uppgifter.
Vi föreslår
att moment 27.10.01 ökas med 70 820 000 euro för omkostnaderna för militärt försvar och
att följande uttalande godkänns:
Reservationens förslag till uttalande 6
Riksdagen förutsätter att regeringen tryggar ett självständigt och trovärdigt försvar i hela
riket utifrån allmän värnplikt.
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Beskattningen och tullväsendet
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Sannfinländarna anser att Finland strängare bör ingripa i skattefiffel som utförs med hjälp av företagens internprissättning, koncernbidrag och koncernens interna lån. Finland har länge sovit
törnrosasömn i det avseendet och också ur ett internationellt perspektiv insett problemets omfattning mycket sent. På andra håll har man ingripit i problemen genom lagstiftning redan tidigare.
T.ex. i Tyskland stramades regleringen åt redan under 1990-talet och i Sverige och Danmark i
mitten av 2000-talet. Utöver att åtgärder mot kryphålen i samfundsskatten skulle tillföra mer skatteinkomster skulle det också förbättra finländarnas och de små och medelstora företagens möjligheter till jämn konkurrens med internationella storföretag som för närvarande kan dumpa priserna eftersom de deponerar sina vinster i skatteparadis.
Det räcker inte med att skärpa lagstiftningen utan dessutom måste skatteförvaltningen få mer resurser för att utöva tillsyn på behörigt sätt.
Vi föreslår
att moment 28.10.01 ökas med 15 000 000 euro för skatteförvaltningens omkostnader.
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Tullverket spelar en allt viktigare roll för Finland och det övriga EU-området i kampen mot så
kallad gränsöverskridande brottslighet och svart ekonomi, som blir allt mer internationella och
mångförgrenade.
Budgetpropositionen för 2013 tar inte tillräcklig hänsyn till att tullverkets redan nu mångfasetterade verksamhet har ökat både kvalitativt och kvantitativt. Det finns risk för att verksamheten inte
ska hålla måttet eller kunna utvecklas.
Vi föreslår
att moment 28.10.02 ökas med 5 000 000 euro för tullverkets omkostnader.
90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Regeringens planer på att skära i statsandelarna till kommunerna är det värsta utslaget av ansvarsflykt. Regeringen visar verkligen prov på ryggradslöshet genom att vältra över otrevliga beslut på
de kommunala beslutsfattarna. Statens planer tvingar kommunerna att höja sin skattegrad och
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ökar ytterligare kommunsektorns skuldbörda som har ökat under hela 2000-talet. Till följd av
nedskärningarna nödgas kommunerna tumma på basservicens kvalitet och tillgänglighet och det
om något försvårar vardagen för otaliga hushåll.
Och det räcker inte med det: regeringen Katainen har beslutat fortsätta på de föregående regeringarnas linje och utöka kommunernas åligganden utan att anvisa tillräckliga finansiella resurser
för verksamheten. Ett gott exempel är äldreomsorgslagen för vilken regeringen i relation till de
beräknade kostnaderna har reserverat endast en del av pengarna. Under trycket av de minskande
anslagen tvingas kommunerna gallra i sina anslag för basservice, vilket rent konkret betyder att
tjänsterna försämras. Dessutom inverkar nedskärningarna på många andra kommunala tjänster,
som t.ex. räddningsväsendet. Denna utveckling drabbar särskilt de mest utsatta kommuninvånarna. De är mest beroende av de offentliga tjänsterna.
Regeringen Katainen har ökat ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom sina åtgärder. Tillgången till offentliga tjänster är ett av de viktigaste måtten på social jämlikhet. Den finländska
hälso- och sjukvården har enligt en OECD-undersökning på senare år gått mot större ojämlikhet.
Skillnaderna i hälsa mellan rika och fattiga i Finland hör redan nu till de största i västvärlden. De
nedskärningar som regeringen planerar att göra i statsandelarna till kommunerna kommer att försämra läget ytterligare de närmaste åren. Därför kräver vi att regeringen ska avstå från att skära
ner kommunernas statsandelar. Vi är beredda att stödja kommunerna med nästan 300 miljoner
euro mer per år.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 7
Riksdagen förutsätter att regeringen stärker kommunernas finansiella ställning för att
göra basservicen tillgänglig för alla på lika villkor.
92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Finlands medlemsavgift till Europeiska unionen grundar sig på momssatsen och bruttonationalprodukten. Nästa år stiger den igen, nu med 49 miljoner. Det kan vi sannfinländare inte godkänna. Det är inte rätt att EU-kommissionen ökar sin budget som redan är oskäligt stor medan vi i
hemlandet stramar åt, höjer skatter och skär i utgifter.
Utöver att betala sin medlemsavgift deltar Finland i avgiftslättnader för några förmögna EU-länder. Största delen av kostnaderna för avgiftslättnaderna beror på Finlands andel om 106 000 000
euro i finansieringen av Förenade kungarikets avgiftsnedsättning nästa år. Dessutom bidrar Finland med 50 000 000 euro till avgiftslättnaderna för Tyskland, Holland, Österrike och Sverige.
Det är fullständigt obegripligt. Vi sannfinländare anser att Finland genast bör inleda förhandlingar om att slopa de här vansinniga finansieringsandelarna.
Vi föreslår följande uttalande:
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Reservationens förslag till uttalande 8
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att inleda förhandlingar med EU för att avskaffa Förenade kungarikets och några andra länders avgiftsnedsättningar.
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Allmänbildande utbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Den allmänbildande utbildningens kvalitet och ett heltäckande skolnät bör garanteras i hela Finland. En jämlik och högkvalitativ utbildning har varit Finlands grundsten och basen för vårt lands
framgång. Tyvärr har regeringen med sitt eget agerande brutit ner vårt även internationellt välrenommerade utbildningssystem.
Sannfinländarna anser att den allmänbildande utbildningens kvalitet och ett heltäckande skolnät
bör garanteras på lika villkor i hela Finland. Också i glesbygden måste det gå att leva och bo, så
följaktligen måste man kunna gå i skola också där. För att barnen inte ska få oskäligt långa skolresor måste skolor upprätthållas jämnt över hela landet, inte enbart i tillväxtcentrum och tätorter.
Sannfinländarna föreslår därför 10 miljoner euro mer för upprätthållandet av ett heltäckande nätverk av skolor.
Regeringen föreslår ca 10 miljoner euro mer jämfört med föregående års budget för förminskning av undervisningsgrupper. Sannfinländarna anser att förminskningen av undervisningsgruppernas storlek är särskilt viktigt och är därför redo att höja resurserna för ändamålet ännu mer.
Undervisningsgruppernas storlek inverkar inte bara på elevernas och lärarnas välmående utan
också på studieresultaten. För närvarande varierar gruppstorlekarna avsevärt mellan kommunerna, vilket innebär att eleverna är i ojämbördig ställning sinsemellan. Mindre grupper är av betydelse för tryggandet av en jämlik utbildning. Därför anser vi att det bör avsättas åtminstone 20
miljoner euro till för förminskning av undervisningsgrupper.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 9
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att öka de ekonomiska
resurserna för att minska gruppstorlekarna inom grundläggande utbildning.

104

Betänkande FiUB 39/2012 rd
Reservation 1 saf
Reservationens förslag till uttalande 10
Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter adekvata ekonomiska resurser för att upprätthålla ett nätverk av skolor som täcker hela landet.
30. Vuxenutbildning
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
Läroavtalsutbildningen i Finland trampar fortfarande i barnskorna trots att den lämpar sig som
väg till behörighet i många yrken. Läroavtalsutbildningen erbjuder studerande möjligheten att få
yrkeskompetens genom praktiskt arbete, med stöd av teoristudier. Det är till fördel för både den
studerande och arbetsgivaren. De studerande kan direkt tillämpa vad de lärt sig i praktiken och arbetsgivaren kommer för sin del i tillfälle att inskola sin blivande arbetstagare redan i studieskedet.
Regeringen föreslår 27 miljoner euro för det nya kompetensprogrammet för unga vuxna men avser samtidigt att minska anslagen för läroavtalsutbildning med 26,1 miljoner euro. Man frågar sig
om regeringen enbart sysslar med att flytta resurser mellan olika moment utan en genuin vilja att
ändra på någonting. Vi Sannfinländare vill däremot seriöst satsa på läroavtalsutbildning och föreslår således ett tilläggsanslag om 26,1 miljoner euro för ändamålet. På så sätt tillför de 27 miljoner euro som avsätts för kompetensprogrammet för unga vuxna också i praktiken mer medel för
utbildningen.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 11
Riksdagen förutsätter att regeringen avdelar mer resurser för läroavtalsutbildning.
40. Högskoleundervisning och forskning
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
(förslagsanslag)
Regeringen tänker skära ner finansieringen av yrkeshögskolor med 17 miljoner euro. Dessutom
minskas antalet nybörjarplatser vid yrkeshögskolor med 2 030 platser från 2013 trots att Finlands
problem är att det inte finns studieplatser för alla. På ordnivå har regeringen lanserat ungdomsgarantin vars syfte är att tillförsäkra ungdomar studier eller jobb, men handlingarna talar ett annat
språk.
Yrkeshögskolorna har också ett stort inflytande på hur regionerna utvecklas. Om yrkeshögskolorna gallras enbart i randområden avfolkas landskapen än mer och befolkningen klumpas ihop i
områden där det redan råder brist på studieplatser, förmånliga bostäder osv. Sannfinländarna menar att det måste gå att leva, bo och studera på annat håll än i huvudstadsregionen. Det är också
viktigt att trygga utbildningsbranscher som har betydelse med avseende på landskapen. Sannfin-
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ländarna vill garantera en högkvalitativ yrkeshögskoleutbildning i hela Finland och är inte redo
att skära ner finansieringen av yrkeshögskolorna.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 12
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att höja anslagen för yrkeshögskolorna för att det ska kunna säkerställas att ungdomsgarantin genomförs i den omfattning
som planeras.
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Universitetsindex skrevs in i universitetslagen för att tillförsäkra universiteten en tillräcklig finansiering, och även regeringsprogrammet innehåller ett löfte om att utbildning, kompetens och
forskning ska ges tillräcklig finansiering. Tvärt emot sitt eget regeringsprogram och det som avtalats vid universitetsreformen avser regeringen ändå att frysa universitetsindex. Det förorsakar
universiteten inkomstförluster om 43 miljoner euro 2013 utöver vilket nedskärningen minskar
anslagen också under kommande år. Universitetens finansiering minskades redan 2012 vilket
innebär att nedfrysningen av universitetsindex nu hotar kvaliteten på utbildningen och forskningen och därigenom den långsiktiga tillväxtpolitik som regeringen strävar till. Sannfinländarna föreslår extra resurser för genomförandet av indexförhöjningen för finansieringen av universiteten.
Sannfinländarna betonar att utbildning och forskning inom universiteten intar en nationellt betydande ställning eftersom en kompetens på hög nivå är den stenfot som vårt land vilar på. Grundforskningen vid universiteten är också basen för tillämpad forskning och innovationer. Av universitetens budget går ca två tredjedelar till personalutgifter, och de nedskärningar som regeringen står i beråd att genomföra är därför ägnade att försvaga kvaliteten på utbildning och forskning.
Många universitet har redan nu för lite utbildningspersonal i proportion till antalet studerande,
och sannfinländarnas riksdagsgrupp vill starkt framhålla att den utlovade indexförhöjningen måste kvarstå.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 13
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att återta nedfrysningen av universitetsindex.
70. Studiestöd
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Studiestödet har i många år släpat efter utvecklingen av levnadskostnaderna, vilket har försvårat
ekonomiskt för många studerande. Sannfinländarna vill tillförsäkra de studerande lika möjligheter till studier oavsett inkomstnivå och socialgrupp, och därför föreslår vi att studiestödet ska bin-
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das till index redan detta år. Merparten av de studerandes inkomster går direkt till konsumtion,
och bindandet av studiestödet till index bidrar därför till att främja att ekonomins hjul hålls i rullning. Att binda studiestödet till index medför kostnader om ca 15 miljoner euro per år, men studiestödet kan i praktiken höjas först när en ny termin börjar på hösten. Bindandet till index medför därför 2013 kostnader om ca 4,4 miljoner euro.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 14
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om indexbindning av studiestödet 2013.
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. Jordbruk
45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)
Alla seriösa utredningar visar att finländarna värdesätter landsbygden i hög grad. Många är också
villiga att flytta – eller åtminstone att överväga att flytta – till landet om det bara vore möjligt med
beaktande av de ekonomiska aspekterna. Därför kan det inte framhållas nog att landsbygdens vitalitet måste beaktas bättre i beslutsfattandet. Regeringen har tagit upp ärendet i festtal, men de
konkreta framstegen har varit små. Genom sin starka centraliseringspolitik har regeringen snarare utarmat framtiden för invånarna i landsbygden och försvagat deras möjligheter till boende.
Vi Sannfinländare vill se den finländska landsbygden som en resurs och som en livskraftig boendemiljö med många möjligheter också i framtiden. Därför stödjer vi inte att försäljning av åkermark inte längre ska vara en form av avträdelse från och med nästa år. Vi vill försvara den finländska landsbygden och företagsamheten genom att behålla försäljning av åker som ett alternativ också i det nya avträdelsestödssystemet. Genom denna typ av administrativa metoder tvingar
regeringen i praktiken den mindre bemedlade jordbrukarbefolkningen att avstå från släktgårdar
som eventuellt kan ha funnits i släkten i långa tider på svagare villkor än förr, enbart för att genomföra den förespråkade riktlinjen med storgods. Fler jordbrukare borgar för att vi har ett jordbruk i Finland också i framtiden.
Vi föreslår
att moment 30.20.45 ökas med 29 000 000 euro för avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker och att följande uttalande godkänns:
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Reservationens förslag till uttalande 15
Riksdagen förutsätter att regeringen med större kraft går in för att dels driva på tryggandet och utvecklandet av jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar i hela landet,
dels beakta att den finländska självförsörjningen i fråga om matvaror är en viktig fråga.
50. Vattenhushållning
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag
3 år)
Den senaste tidens exceptionellt stora översvämningar i Österbotten och norra Satakunta har
övertygande visat att vi måste räkna med betydligt större resurser för ersättningar för skador orsakade av översvämningar. Det är rimligt att människor i nödens stund inte i första hand måste
tänka på ekonomiska frågor utan kan lita på att de får ekonomiskt stöd från staten.
Vi föreslår
att moment 30.50.48 ökas med 5 000 000 euro för ersättande av skador som förorsakats av
exceptionella översvämningar i Österbotten och norra Satakunta.
60. Skogsbruk
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Det behövs stöd för att gallra ungskog, kvista växande träd och vårda plantbestånd för att våra
ekonomiskogar ska förbli livsdugliga. Utan stöd är det olönsamt att gallra plantbestånd och vårda
skogen och skogsägarna är då inte särskilt benägna att utföra skogsförbättringsarbeten.
Det är viktigt att gödsla skogen på torvmarker och magra momarker, eftersom skogstillväxten avtar om näringsämnena är i obalans. Dessutom är det viktigt med iståndsättningsdikning och anläggning av skogsvägar samt andra för skogsbruket behövliga åtgärder inom områden där det är
ekonomiskt lönsamt att odla skog. En effektiv skogsskötsel ger upphov till ekonomisk hållbarhet,
som i sin tur hjälper skogsindustrin att utvecklas och borgar för att den stannar kvar i vårt land.
Vi föreslår
att moment 30.60.44 ökas med 8 500 000 euro för tryggande av virkesproduktionens uthållighet.
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Flera regeringar har försummat att investera i väg- och spårtrafiken, och regeringen Katainen är
inget undantag. Sakkunniga anser att det lönar sig bättre att satsa på ordentligt underhåll nu än att
tvingas till stora saneringar i framtiden. Regeringen låter utan orsak det nationella kapitalet rinna
ut i sanden. I ett land som vårt med långa avstånd och gles bebyggelse är välskötta vägar A och O
för jämlikheten mellan medborgarna. Det garanterar att företagen kan driva sin verksamhet också
långt ute i periferin och att Finland inte avfolkas helt.
Vi föreslår
att moment 31.10.20 ökas med 100 000 000 euro för bastrafikledshållning.
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Vi Sannfinländare anser att regeringen inte är beredd att göra de nödvändiga investeringarna i det
sekundära vägnätet. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen bara 8 miljoner euro för
enskilda vägar. Ett vägnät i gott skick från motorvägar ända till privata byvägar i det sekundära
vägnätet är ett villkor för likabehandling av medborgarna. Därför finns det anledning att höja anslaget rejält.
Vi föreslår
att moment 31.10.50 ökas med 5 000 000 euro för byggande och underhåll av enskilda vägar och att följande uttalande godkänns:
Reservationens förslag till uttalande 16
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att höja anslagen för bastrafikledshållning och underhåll av enskilda vägar för att våra nationella tillgångar inte ska
skingras för vinden.
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Finland har mycket att göra när det gäller att utnyttja flygplatserna ute i landet. Flygtrafiken är alltid mycket viktig för den region där den finns och redan reguljärtrafikens existens är bra för de lokala företagen och ökar den ekonomiska aktiviteten. Inte minst för näringslivet är den samlade
nyttan av flygtrafiken större än utgifterna för den.
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Finland har ett idealiskt geografiskt läge för flygtrafiken mellan Europa och Asien. Inkomsterna
från trafiken på Asien driver i sin tur hela vår flygtransportinfrastruktur. Vi måste se till vår konkurrenskraft och säkerställa att också de lokala flygplatserna kan stå för den i europeiskt hänseende så viktiga matartrafiken för Asienförbindelserna. Bäst uppnår vi detta genom att vidareutveckla tjänsterna och öppna nya flygrutter från de nationella flygplatserna exempelvis till nordvästra Ryssland och de nordiska länderna.
Vi föreslår alltså
att moment 31.30.63 ökas med 1 000 000 euro för att utveckla flygplatserna i landskapen.
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Vi sannfinländare bekymrar oss för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Finland. Vi
anser att staten bör satsa mer på att stödja tillväxt bland små och medelstora företag eftersom alla
nya arbetstillfällen under de tio senaste åren i praktiken har uppkommit inom SMF-sektorn, i synnerhet inom småföretag med mindre än fem anställda. Vårt nuvarande system med företagsstöd är
bevisligen mycket ineffektivt och gagnar främst Nokia och andra storföretag som annars också
lätt får marknadsfinansiering för sina projekt. Företagsstöden har blivit till komplicerad projektfinansiering som endast stora och starka företag kan utnyttja medan de små och medelstora löper
stor risk att bli utan pengar. Att företagsstöden är ineffektiva har observerats också i en färsk rapport av arbets- och näringsministeriet, enligt vilken systemet med företagsstöd skulle fungera betydligt bättre om ineffektiva stöd avskaffades och stödet inriktades på näringspolitiskt viktiga objekt. Att genomföra rekommendationerna i rapporten skulle reducera statens utgifter för stöden
med ungefär 200—250 miljoner euro.
Vi behöver nya åtgärder särskilt som stöd för små och medelstora företag. Sannfinländarna anser
att vi borde använda skatteincitament i stället för de nuvarande ineffektiva företagsstöden. Därför
föreslår vi ett tillväxtpaket riktat särskilt till sektorn för små och medelstora företag. Paketet inbegriper en momslättnad i form av en betydande höjning av den nedre momsgränsen, företagsbeskattning av estnisk modell för jobbskapande små och medelstora företag och höjning av hushållsavdraget. Vi anser det också befogat att vårt tillväxtpaket åtminstone till en början tas i bruk
temporärt samtidigt som det skapas ett annat system för utvärdering av effekterna.
Vi föreslår
att moment 32.20.40 minskas med 200 000 000 euro från det anslag som är avsett för
forskning, utveckling och innovation.
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30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)
Samhället fördelar sig starkare än förr i arbetslösa och översysselsatta. Det finns således rum för
förbättring i fråga om arbetsfördelningen. För närvarande är många kompetenta personer utan
jobb. Konjunkturerna påverkar särskilt mycket sysselsättningen bland ungdomar och personer
över 55 år. Sannfinländarna föreslår därför ytterligare 35 miljoner euro för att främja sysselsättningen av dessa grupper. Sysselsättningen kan främjas bl.a. genom lönesubventionering. Lönesubventioneringen kan i förekommande fall inriktas på t.ex. äldreomsorg eller andra branscher
där det råder särskild brist på arbetstagare.
Beklagligt ofta erbjuds jobb endast dem som kan ge en full arbetsinsats. På detta sätt utestängs
partiellt arbetsföra lätt från arbetslivet, även om de har vilja och förmåga att arbeta. Av social- och
hälsovårdsministeriets utredning om personer med partiell arbetsförmåga framgår det att vår arbetskraftspolitik har varit inriktad på heltidsanställning. Som en följd av detta har personer med
partiell arbetsförmåga blivit långtidsarbetslösa, så kallade "svårsysselsatta". Utredningen visar
också att t.ex. ca 30 000 handikappade vill komma in på arbetsmarknaden. Sannfinländarna anser
att partiellt arbetsföra bör ha rätt att arbeta enligt sina resurser. Det är också samhällets fördel.
Sysselsättningen av partiellt arbetsföra kan främjas bl.a. genom flexibla arbetstider, bättre skräddarsydda arbetsuppgifter samt olika arbetskraftspolitiska åtgärder såsom lönesubvention. Sannfinländarna föreslår därför mer resurser för främjande av sysselsättning för partiellt arbetsföra.
Sannfinländarna föreslår separat 10 miljoner euro för genomförandet av modeller med mästare
och gesäll. Det innebär att seniorer inom olika branscher ger unga personer utan arbetserfarenhet
yrkesutbildning. Till mästare kan väljas sådana branschproffs vars tid i arbetslivet kan förlängas
genom lättare arbetsuppgifter. Betydelsen av tyst kunskap vid kompetensutveckling är stor och
denna kunskap kan mästarna förmedla till gesällerna trots att de inte längre skulle klara av jobbets fysiska krav fullt ut.
Vi föreslår
att moment 32.30.51 ökas med 53 000 000 euro, varav 35 000 000 för sysselsättning av
ungdomar och personer som fyllt 55 år, 10 000 000 euro för utveckling av mästar-gesällmodellen och 8 000 000 euro för att främja sysselsättningen för partiellt arbetsföra och handikappade.
70. Integration
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
Sannfinländarna anser att det finns ytterligare kostnadsposter inom invandring där man kunde
spara pengar. Men det ska inte gälla behandlingen av asylansökningar eftersom det bara skulle
leda till att ärenden och kostnader hopar sig för förläggningarna. Besparingarna ska vara ett resultat av striktare asyl- och familjeåterföreningsförfaranden. Vidare ska invandrare uppmuntras
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att skaffa sig tillräckliga språkkunskaper, vilket är viktigt för integrationen. Det görs genom att
man gallrar bland de ändlösa tolktjänsterna och hänvisar invandrarna till kurser i finska.
Återföreningarna håller på att bli det största problemet. För närvarande väntar ca 7 500 ansökningar på behandling. Finland har en klart slappare politik är andra EU-länder. Det räcker inte
bara med nya utredningar utan nu måste man ingripa konkret i missbruket av systemet. På samma
sätt som i Sverige och Danmark måste också Finland börja ställa krav på hållbara bevis för identitet och påstådda familjeband av dem som ansöker om familjeåterförening. I Sverige har det nya
förfarandet lett till att antalet återföreningar har rasat.
Vi föreslår
att moment 32.70.30 minskas med 40 000 000 euro från anslaget för statlig ersättning till
kommunerna för invandring.
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
Närståendevårdarna utför ett viktigt arbete som gör det möjligt för många finländare att bo hemma i stället för att hospitaliseras. för närvarande beräknas det i Finland finnas ca 300 000 närståendevårdssituationer av vilka i 60 000 fall den som vårdas vore intagen för institutionsvård utan
närståendevården. Det finns ca 30 000 närstående som dagligen assisterar en anhörig med sjukvårdsrelaterade åtgärder. I arbetslivet finns ca 250 000 personer som samtidigt vårdar en närstående. Ändå meddelar social- och hälsovårdsministeriet att stöd för närståendevård t.ex. under
2010 betalades ut till endast 37 500 personer.
Av närståendevårdarna ansöker endast var tionde om penningersättningen på drygt 300 euro för
sitt arbete. Därför är kostnaderna för närståendevård i hela landet fortfarande knappa 100 miljoner euro. Om alla de personer som vårdas i sammanhanget skulle tas in på institutioner skulle
kostnaderna uppgå till uppskattningsvis 2,8 miljarder euro. Den enskilda kommunen sparar
30 000—50 000 euro per år för varje person som vårdas genom närståendevård.
I det åldrande Finland ökar närståendevården i betydelse och man har inte velat förstå dess
mänskliga och ekonomiska värde fullt ut. Trots att en fungerande närståendevård är till fördel för
hela samhället har regeringarna upprepade gånger försummat att utveckla och stödja den. Stödet
för närståendevård är alldeles för litet och måste höjas omedelbart. Sannfinländarna föreslår därför större anslag för en höjning av stödet för närståendevård. I dagsläget skiljer det stort mellan
kommunerna hur de stöder närståendevårdarna och därför särbehandlas närståendevårdarna och
vårdtagarna beroende på vilken kommun de bor i. Om det var FPA som ansvarade för stödet för
närståendevård, skulle det finnas större garantier för att medborgarna blir likabehandlade. Sannfinländarna har länge krävt att regeringen ska flytta över stödet på FPA.
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Närståendevårdarnas vardag är ofta krävande och tung. Ändå är närståendevårdarna som arbetstagargrupp betraktade i underläge, och mycket kan göras för att förbättra deras ställning. Närståendevårdarna bör ha rätt till regelbundna ledigheter och hälsoundersökningar samt bättre möjligheter än nu att upprätthålla funktionsförmågan med hjälp av motion och rekreationsverksamhet.
Sannfinländarna föreslår därför mer resurser för att stödja närståendevårdarnas funktionsförmåga.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 17
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att överföra ansvaret för stödet för
närståendevård på Folkpensionsanstalten och reserverar tillräckliga resurser för att höja
stödnivån och stödja närståendevårdarnas funktionsförmåga.
51. Barnbidrag (förslagsanslag)
Regeringen avser att frysa indexhöjningen av barnbidrag trots att barnbidraget är en av de viktigaste transfereringarna till barnfamiljer. En satsning på den tidiga barndomen är också nationalekonomiskt lönsamt, och frysningen av indexhöjningen av barnbidrag kan inte motiveras med besparingar.
Eftersläpningen jämfört med utvecklingen i förvärvsinkomstnivån och levnadskostnaderna har
med åren vuxit sig så stor som 20—25 procent, men trots det har regeringen funnit det för gott att
frysa ner indexhöjningen av barnbidrag och därmed minska transfereringarna till barnfamiljer
med 38 miljoner euro. Enligt Sannfinländarnas mening är detta ett kortsiktigt och samhällsekonomiskt farligt beslut. Det slår hårdast mot barnfamiljer med små inkomster när barnbidragens reella värde sjunker, och de ansvarsbärande beslutsfattarna bör vara medvetna om att fattigdom i
barnaåren påverkar hälsobeteendet och välbefinnandet och ökar såväl hälsoskillnader som upplevelsen av socialt utanförskap. Regeringen har i sitt regeringsprogram lovat minska skillnaderna
i inkomster, välfärd och hälsotillstånd. Men dess åtgärder visar på motsatsen. Sannfinländarna ber
att få påpeka att barnfamiljer lägger ner merparten av sina inkomster på konsumtion; barnbidragen hjälper alltså till att hålla ekonomins hjul i rullning.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 18
Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter adekvata ekonomiska resurser för att genomföra indexhöjningen av barnbidrag åren 2013—2015.
53. Militärunderstöd (förslagsanslag)
Många unga vuxna blir utan regelbunden utkomst när de hemförlovas efter fullgjord militärtjänst. Ofta är det just den första månaden efter tjänstgöringens slut som är svårast. Då står många
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inför att skaffa en ny arbets- eller studieplats och eventuell flytt till egen bostad. Särskilt de som
redan flyttat från sitt barndomshem råkar efter hemförlovningen ofta i behov av sociala stöd.
Beväringarnas utkomst efter hemförlovningen bör tryggas genom att de får hemförlovningspenning som åren 1971—1992. Hemförlovningspenningen var då ett effektivt stöd till dem som slutfört sin värnplikt i att återgå till vardagslivet, och lika kunde det vara nu. Trots att hemförlovningspenningen ökar utgifterna i social- och hälsovårdsministeriets budget sparar kommunerna
pengar då färre hemförlovade personer blir hänvisade till omedelbart utkomststöd.
Dessutom skulle hemförlovningspenningen från statsmaktens sida vara ett klart erkännande till
de unga män och frivilliga kvinnor som rakryggat har uppfyllt sin medborgerliga plikt. Hemförlovningspenningen skulle bidra till att stödja den allmänna värnpliktens fortbestånd eftersom den
skulle förbättra tjänstgöringsmotivationen. Således skulle också avbrotten i tjänstgöring sannolikt minska.
En hemförlovningspenning om 200 euro, som också Beväringsförbundet länge har arbetat för,
skulle årligen medföra kostnader om uppskattningsvis 4,8 miljoner euro. När man beaktar att
kommunernas socialutgifter samtidigt reduceras och att hemförlovningspenningen har en moraliskt sporrande betydelse och dessutom verkar för att förebygga utslagning bland unga är summan inte oskälig.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 19
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att återföra hemförlovningspenningen för beväringar.
40. Pensioner
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
I propositionen om slopande av Fpa-avgifterna motiveras åtgärden med den stimulerande effekt
som arbetsgivarnas sänkta arbetskraftskostnader ger upphov till och med att den tryggar arbetspensionerna. Regeringen konstaterar där att finansministeriet bedömt att en slopad FPA-avgift
stöder efterfrågan på arbetskraft i flera års tid med sammanlagt ca 10 000 personer. Något forskningsbelägg på den slopade folkpensionsavgiftens inverkan på sysselsättningen finns emellertid
inte. Redan på 1990-talet sänktes folkpensionsavgiften med motiveringen att det skulle ha en positiv effekt på sysselsättningen men några permanenta effekter har inte kunnat påvisas. Också internationella forskningsresultat om ändringarna och graderingarna av arbetsgivaravgifterna är
motstridiga. Mer än 90 procent av alla företag skulle betala bara 0,8 procent av lönesumman i
FPA-avgift. Detta skulle innebära att exempelvis ett typiskt småföretag med bara några anställda
och med en årlig lönesumma på 100 000 euro årligen skulle betala 800 euro i FPA-avgift. Även
om vi antar att finansministeriets har rätt i sin uppskattning av effekterna på sysselsättningen av
en slopad FPA-avgift, är avgiften ändå med tanke på sysselsättningen ett bättre sätt att ta ut skat-
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ter på än en höjning av mervärdesskatten med en procentenhet, eftersom en momshöjning enligt
Statens ekonomiska forskningscentrals uppskattning försvagar sysselsättningen med 15 000 personer. Således blir sysselsättningseffekterna också enligt regeringens egna experter större av att
FPA-avgiften återinförs än av att momsen höjs.
En återinförd avgift skulle också garantera finansieringen av folkpensionerna på ett hållbart, pålitligt och socialt rättvist sätt. För närvarande måste finansieringen av folkpensionerna konkurrera med andra budgetekonomiska utgifter, vilket gör deras finansiering allt osäkrare.
Sannfinländarna kräver att FPA-avgifterna återinförs för den privata sektorn. Vi vill framför allt
säkerställa finansieringen av välfärdsstaten också i framtiden. Vi vill emellertid inte betunga den
kommunala arbetsgivaren med avgiften eftersom kommunerna har det svårt ekonomiskt och det i
så fall endast skulle vara fråga om att cirkulera samma pengar.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 20
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att återinföra folkpensionsavgiften för den privata sektorn.
Reservationens förslag till uttalande 21
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att trygga pensionernas köpkraft.
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
Satsa på barns och ungas välbefinnande i tid
Det krävs tilläggsresurser för att främja barns och ungdomars övergripande välbefinnande. Barn
och unga måste erbjudas bättre mentalvårdstjänster så att problem kan åtgärdas i tillräckligt god
tid. Barns och ungas välbefinnande och psykiska hälsa bör företrädesvis främjas genom förebyggande arbete, eftersom intervention mot missförhållanden i ett så tidigt skede som möjligt är den
mest hållbara lösningen både mänskligt sett och ekonomiskt. Enligt en utredning publicerad av
Centralförbundet för Barnskydd och Institutet för hälsa och välfärd kostar det tio gånger så mycket att placera barn utanför hemmet än att erbjuda dem öppenvårdsservice inom barnskyddet.
Barnskyddet i Finland befinner sig i kris eftersom de åtgärder som borde tillgripas i sista hand,
dvs. omhändertagande och placering utanför hemmet, har kommit att bli de primära åtgärderna.
Sannfinländarna anser att situationen totalt ohållbar.
Sannfinländarna föreslår ytterligare anslag för att främja välbefinnande och psykisk hälsa bland
barn och ungdomar. Också arbetet med att motverka utslagning gynnas kraftigt om man tillför
ekonomiska resurser till bl.a. barnskyddet och elevvården. Barnskyddet bör erbjuda stödåtgärder
inom öppenvården som en förebyggande verksamhetsmodell som bygger på tidiga insatser. Åtgärderna ska ge möjlighet att ingripa i olika familjesituationer och familjers problem i ett så tidigt
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skede som möjligt. Också resurserna för elevvård och socialt arbete i skolorna bör ökas exempelvis genom fler skolpsykologer och skolkuratorer. Sannfinländarna förutsätter också att man ger
akt på hur anslagen används i kommunerna.
Hänvisning: BM 452/2012 rd
Vi föreslår
att det under ett nytt moment i kapitel 33.60 anslås 25 000 000 euro för att främja barnens
välbefinnande och arbetet för barns psykiska hälsa.
Anställ fler inom äldrevården
Vi sannfinländare vill att Finland ska bli ett land där ingen behöver vara rädd för att bli gammal.
Ett människovärdigt åldrande innebär god vård och omsorg men också möjlighet till självständigt och socialt liv som ger stimulans. Ålderdomen får inte vara en livsfas där människan reduceras till ett föremål för åtgärder och livet blir en ekonomisk belastning. Även de äldre ska ha
självbestämmanderätt och möjlighet till egen livsstil och det bör samhället respektera.
När de stora åldersgrupperna åldras kommer behovet av vård och omsorg att öka betydligt de
kommande åren. Utmaningarna är att få tjänsterna att förbli åtkomliga för alla och att få tillräckligt med kunnig personal till vård- och omsorgssektorn. En framtidsvision där hemvård prioriteras är mänsklig, men det kommer oundvikligen att finnas behov av sluten vård och heldygnsvård
också. Den slutna vården måste vara rätt dimensionerad, för de svagaste patienterna klarar sig inte
med bara vård i hemmet.
Ett av de största problemen i äldreomsorgen är bristande bemanning. Vårdarbetet kräver god yrkeskompetens men också tillräckligt många hjälpande händer. Det är alltså en av de viktigaste
uppgifterna för den kommande äldretjänstlagen och organiseringen av tjänsterna att dimensionera personalen så att det faktiska vårdbehovet tillgodoses. Alla åldras individuellt och har olika behov av tjänster. En tillräcklig och kompetent personalstyrka hjälper de anställda att orka med arbetet och ser till att slutenvården inte bara är en förvaringsplats. Vi föreslår därför mer resurser
framför allt för de platser där vårdarbetet är tungt och där det för närvarande behövs mest personal.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 22
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att öka de ekonomiska
resurserna inom äldreomsorgen och att resurserna framför allt dirigeras till de typer av
äldreomsorg där patienterna behöver mest vård.
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. Samhällen, byggande och boende
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Vi ser det som viktigt att reparationsunderstöden för bostäder främst går till att bygga hissar och
reparera bostäder för äldre och funktionshindrade så att dessa kan bo i sina hem. Anslaget behövs
verkligen som stöd för att äldre och funktionshindrade ska kunna bo i hemmet, vilket är både
mänskligt och ekonomiskt lönsamt. Men det föreslagna anslaget är alldeles för litet för det här
viktiga ändamålet.
Vi föreslår
att moment 35.20.55 ökas med 20 000 000 euro för reparation av äldres och funktionshindrades bostäder så att personerna kan bo i sina hem och att följande uttalande godkänns:
Reservationens förslag till uttalande 23
Riksdagen förutsätter att regeringen tar krafttag mot utmaningarna när det gäller hyresbostäder till skäligt pris och social bostadsproduktion, så att byggnationen kommer i gång
på nytt.
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
Återinförd förmögenhetsskatt
Förmögenhetsskatt är ett bra sätt att få in betydande extra inkomster från medborgare som har en
exceptionellt stor samlad förmögenhet. Förmögenhetsskattens skattesats var 0,9 procent från
1989 till 2005. År 2005 inbringade förmögenhetsskatten ca 85 miljoner euro och nästan 30 000
förmögna finländare beskattades. Sannfinländarna föreslår att skatten återinförs av rättviseskäl.
Det är bara skäligt att de bättre lottade i samhället bär ett större ansvar också för kostnaderna i
samhället. Vi föreslår att det ska betalas en årlig förmögenhetsskatt på 0,8 procent för beskattningsbar förmögenhet som överskrider 300 000 euro. Enligt våra beräkningar skulle det inbringa
ca 135 miljoner euro med beaktande av hur förmögenheterna kan antas ha ökat sedan 2005.
Vi föreslår följande uttalande:
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Reservationens förslag till uttalande 24
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om beskattning av stora förmögenheter.
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Trygga företagsamhet i hemmet – nej till svart ekonomi
Vi sannfinländare menar att det var fel att sänka hushållsavdraget i år. Hushållsavdraget har genererat ny verksamhet och är ett livsvillkor för många små serviceföretag. Vi anser således att en
höjning av hushållsavdraget är ett förträffligt sätt att stödja företagsamhet och sysselsättning på.
Dessutom kommer ett höjt avdrag att motverka svartjobb, eftersom hushållen då får ett incitament att låta hederliga företag utföra mindre arbeten. Därför föreslår vi sannfinländare att hushållsavdraget ska få göras för 60 procent av de avdragsgilla kostnaderna för arbete i stället för 45
procent.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 25
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att hushållsavdraget ska få
göras för 60 procent av de avdragsgilla kostnaderna för arbete i stället för 45 procent.
Nedskärningarna i kilometerersättningarna måste stoppas
Vi är emot regeringens planer på nedskärningar i kilometerersättningarna. Den skattefria kilometerersättningen är en ersättning som arbetsgivaren betalar arbetstagaren för användning av dennes egen bil på arbetsresor som förordnats av arbetsgivaren. Nedskärningarna kommer att kväva
den ekonomiska aktiviteten och göra det mindre lönsamt att jobba, så konsekvenserna blir skadliga i och med att det införs begränsningar för jobb och företagande. Affärer och nya kundrelationer kräver ofta personliga besök — då räcker det inte med ett klick med musen. Många jobb
kräver att man använder egen bil och på den stora landsbygden är kollektivtrafik inte ens något alternativ.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 26
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bibehålla kilometerersättningarna på 2012 års nivå.
Skatter ska samlas in efter betalningsförmåga
Sannfinländarnas skattepolitik bygger på social rättvisa. Alla finska medborgare som är förmögna att arbeta ska betala skatt efter betalningsförmåga för att staten ska kunna minska inkomstskill-
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naderna och finansiera tjänster. Vi förespråkar inte en utveckling mot plattskatt, som både den föregående och nuvarande regeringen har drivit på.
Man kan redan nu se att en allt större del av statens skatteintäkter kommer från olika slag av plattskatter, som moms och samfunds- och kapitalskatt. Dessutom har de lättnader som de styrande
partierna har medgett i inkomstskatterna till staten lett till att kommunalskatterna har höjts och
därmed har skattepolitiken klart gynnat höginkomsttagarna mest. Många skatteavdrag gynnar
också främst höginkomsttagarna, t.ex. rätten till avdrag för frivilliga pensionsförsäkringsavgifter, och därmed kan avdragens näringspolitiska betydelse ifrågasättas. Ekonomiska undersökningar visar att skattehöjningarna för högsinkomsttagare inte leder till att deras utbud på arbete
minskar. Skattelättnader för låginkomsttagare har visat sig ha positiva effekter på utbudet av arbete. Oberoende finländska experter har dessutom räknat ut att vi med hänsyn till målen för inkomstfördelningen i välfärdsstaten Finland skulle ha all anledning att beskatta höginkomsttagarna klart strängare än vad som har varit fallet de senaste 15 åren.
Vi föreslår därför att marginalskatten på det fjärde steget (över 70 300 euro per år) höjs från 29,75
till 32 procent. Det betyder att personer som tjänar mer än 70 300 euro per år betalar mer skatt för
den del som överstiger inkomstgränsen för det fjärde steget. Liksom i fjol föreslår vi vidare en så
kallad Wahlroos-skatt, alltså beskattning av personer med exceptionellt stora inkomster. Det betyder att marginalskatten på det femte steget (över 100 000 euro per år) blir 36 och inte 31,75 procent. Vår högsta marginalskattesats blir också efter den här höjningen mycket moderat i internationell jämförelse — framför allt med tanke på att t.ex. Frankrike nyligen har beslutat höja sin
marginalskatt till 75 procent.
I ett läge där den ekonomiska tillväxten i vårt land 2013 kommer att vara nästan helt beroende av
den inhemska efterfrågan vill vi ändå inte strama åt låg- och medelinkomsttagarnas inkomstbeskattning. Därför föreslår vi att inkomstskatteskalan för dem justeras också 2013. Det stöder hushållens köpkraft och stärker den inhemska efterfrågan. Ekonomiska undersökningar har dessutom visat att skattelättnader för låginkomsttagare har positiva effekter på utbudet av arbete, vilket
på medellång sikt är en viktig metod för att fylla igen hållbarhetsgapet.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 27
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att höja marginalskatten
på det femte steget i inkomstbeskattningen till 36 procent och marginalskatten på det fjärde steget till 32 procent.
Reservationens förslag till uttalande 28
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen om att slopa rätten till skatteavdrag för frivilliga pensionsförsäkringsavgifter.
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Reservationens förslag till uttalande 29
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att justera inkomstskatteskalan efter inflationen för låg- och medelinkomsttagare också 2013.
Ta sikte på ett klassiskt system med skatt på utdelning
Sannfinländarna vill göra beskattningen rättvisare och slopa det nuvarande systemet med gottgörelse för bolagsskatt. I dagsläget delas det i Finland årligen ut cirka 2 miljarder euro i vinst skattefritt. Den högsta inkomstdecilen har fått mer än 80 procent av den utdelningen och procenten
med de allra högsta inkomsterna hälften. Denna skattefrihet för höginkomsttagare har starkt bidragit till att inkomstskillnaderna ökat explosionsartat sedan 1990-talet. Vi föreslår ett steg framåt mot ett klassiskt system med skatt på utdelning av den typen som används t.ex. i Förenta staterna. För att stödja småföretagare vill vi trots allt behålla ett tydligt skatteincitament för onoterade små och medelstora företag.
Dagens beskattning av utdelning i Finland bygger på ett komplicerat system där en stor del av inkomsterna från utdelning är skattefria. Av utdelningen från börsbolag beskattas 70 procent som
kapitalinkomst och 30 procent är skattefri inkomst. Utdelningen från icke noterade bolag, alltså
de facto små och medelstora företag, i sin tur ska räknas som skattefri inkomst när det gäller en årlig avkastning på 9 procent på aktiens s.k. matematiska värde upp till 60 000 euro. Till den del de
här gränserna har överskridits är 30 procent av utdelningen fortfarande skattefri inkomst.
Vi anser att dagens system för skatt på utdelning är omodernt, invecklat och orättvist. Det tar t.ex.
inte tillräcklig hänsyn till små serviceföretagare vars företag på grund av verksamhetens art inte
nödvändigtvis har stora tillgångar i sina balansräkningar och därför inte har möjlighet till skattefri utdelning. Systemet gynnar enligt oss oskäligt mycket förmögna ägare till företag med större
resultat.
I vår skattemodell omfattas alla utdelningar från börsnoterade företag av kapitalbeskattning. Utdelningar från icke noterade företag ska för sin del vara skattefria upp till 10 000 euro oavsett det
matematiska värdet på aktien. En sådan här reform skulle sannolikt jämna ut inkomstskillnaderna
mer än någon annan skattereform på decennier. Trots det skulle beskattningen för alla företagare
antingen förbli densamma eller rentav sjunka, för enligt Företagarna i Finland fick mer än 80 procent av företagarna mindre än 5 000 euro i utdelning 2010. Vår reform skulle också effektivt begränsa skatteplanering där syftet är att ta ut lön i form av utdelning.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 30
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en reform av skatten på utdelning, där utdelningar från alla börsnoterade företag omfattas av kapitalbeskattning och
utdelningar från icke noterade företag är skattefria upp till 10 000 euro.
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Vi måste få bukt med svart ekonomi och ekonomiska brottslingar
Den svarta ekonomin orsakar Finland ett enormt bortfall av skatteinkomster på rentav upp till 2—
3 miljarder euro per år. Särskilt arbetskraftens fria rörlighet inom EU har störtat våra restaurangoch byggbranscher i en spiral av svartjobb på grund av den billiga utländska arbetskraften.
Vi anser att regeringens insatser för att bekämpa den svarta ekonomin är otillräckliga. Enskilda
ändringar som införande av omvänd moms i byggbranschen räcker inte för att få slut på den svarta ekonomin. Det behövs också andra åtgärder som tillräckligt hårda sanktioner för arbetsgivare
som försummar anställningsvillkoren och rätt för fackföreningsrörelsen att väcka talan. Böterna
enligt den nyligen reviderade beställaransvarslagen bör ändras så att den som bryter mot lagen
ska betala 15 procent av totalentreprenaden. Böterna för t.ex. en byggentreprenad på 10 miljoner
euro blir då 1,5 miljoner.
Praxis vid tolkningen av brottspåföljder enligt den nuvarande lagen måste ändras så att hos de aktörer inom den svarta ekonomin, såväl företag som anställda, som åker fast vid arbetsplatsinspektioner omedelbart beslagtas egendom i Finland som säkerhet för att driva in ersättningarna. Vi föreslår också att regionförvaltningsverkens inspektörer för utlänningsövervakning får rätt att bötfälla och att det införs registreringstvång för utländska företag som arbetar i Finland, för att underlätta och snabba upp skatte- och tillsynsmyndigheternas arbete.
Dessutom ska beställaransvarslagen skärpas omgående och resurserna för myndigheterna som
övervakar den ökas. Ett offentligt register över företag som genom att använda underleverantörskedjor kringgår skatter skulle också vara ett effektivt sätt att utöva påtryckning på företag för att
de ska bära sitt ansvar. Sannfinländarna kan inte tillåta att skattebrottslingar skyddas genom att
motivera detta med den ekonomiska dynamiken.
När de lagändringar som behövs har genomförts krävs det naturligtvis tilläggsanslag för bekämpningen 2013, men redan 2014 och 2015 kan skatteinkomsterna öka betydligt. Bekämpningen av
den svarta ekonomin ger också en betydande sysselsättningsökning.
Målmedvetnare åtgärder mot svart ekonomi skulle inbringa medel till staten i många skatteklasser.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 31
Riksdagen förutsätter att regeringen ger extra resurser för att bekämpa svart ekonomi och
lämnar en proposition om höjning av böterna enligt beställaransvarslagen.
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02. Samfundsskatten
Företagen måste få incitament för tillväxt som genererar sysselsättning
Vi sannfinländare anser att det viktigaste nu är att skapa nya arbetstillfällen. Då får staten mer
skatteinkomster, så det finns skäl att införa incitament för tillväxtföretag som sysselsätter arbetskraft. Vi behöver nya insatser framför allt till stöd för små och medelstora företag, eftersom alla
nya arbetstillfällen under de tio senaste åren i praktiken har uppkommit inom SMF-sektorn, i synnerhet inom småföretag med mindre än fem anställda. Vi bör använda skatteincitament i stället
för de nuvarande ineffektiva företagsstöden. Därför föreslår vi en modell för tillväxtföretag att få
driftskapital från företagens resultat. Enligt vår modell ska små och medelstora företag som två år
i följd anställer minst två nya heltidanställda arbetstagare och vars ökning av antalet anställda årligen är minst 10 procent befrias från samfundsskatt så länge det inte ger sina ägare vinstutdelning. Detta uppmuntrar till tillväxtföretagande och användning av företagets vinster för utveckling av verksamheten och sysselsättning. En motsvarande skatteförmån bör om möjligt tillämpas
på firmor och andra bolagsformer.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 32
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en reform av samfundsskatten där små och medelstora företag som anställer personal är befriade från samfundsskatt så länge de inte ger sina ägare vinstutdelning.
Disciplin på företagens skattefiffel
Sannfinländarna anser att Finland strängare bör ingripa i skattefiffel som utförs med hjälp av företagens internprissättning, koncernbidrag och koncernens interna lån. Finland har länge sovit
törnrosasömn i det avseendet och också ur ett internationellt perspektiv insett problemets omfattning mycket sent. På andra håll har man ingripit i problemen genom lagstiftning redan tidigare.
T.ex. i Tyskland stramades regleringen åt redan under 1990-talet och i Sverige och Danmark i
mitten av 2000-talet. Utöver att åtgärder mot kryphålen i samfundsskatten skulle tillföra mer skatteinkomster skulle det också förbättra finländarnas och de små och medelstora företagens möjligheter till jämn konkurrens med internationella storföretag som för närvarande kan dumpa priserna eftersom de deponerar sina vinster i skatteparadis.
Basen för internprissättning är armlängdsprincipen enligt vilken koncernens interna transaktioner ska skötas enligt samma prissättningsvillkor som om transaktionerna skedde mellan sinsemellan oberoende företag. Ändå kan internationella företag vid internprissättning tillämpa priser
som överstiger armlängdsprincipen och på så sätt överföra ett dotterbolags resultat helt eller delvis till ett koncernföretag i ett skatteparadisland. Denna praxis är uppenbart allmän eftersom Skatteförvaltningen beräknar att Finland årligen går miste om mer än 300 miljoner euro i skatteinkomst på grund av oegentligheter i internprissättning. Skattemyndigheternas nya arbetsgrupp
med fokus på internprissättning är ett steg i rätt riktning, men med tanke på problemets omfattning anser vi att satsningen inte är tillräcklig.
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Ett annat sätt att sänka beskattningen för finländska dotterbolag är intern långivning inom koncernen. Oftast görs det så att ett dotterföretag i Finland tar lån av ett utländskt företag som hör till
samma koncern. Det finländska dotterföretaget kan avdra räntekostnaderna för detta lån i sin beskattning. Moderföretaget som får ränteinkomsten är i sin tur beläget i ett skatteparadis där det beskattas ytterst lindrigt varvid koncernens skattegrad som helhet lindras betydligt. Regeringen är i
färd med att strama åt avdragsrätten för räntekostnader i fråga om koncernens interna lån, men vi
anser att lagstiftningen bör stramas åt så att rätten att dra av räntor som överskrider gängse marknadsränta slopas. Åtminstone bör avdragsrätten stramas åt när ett koncernföretag är beläget i ett
land med karaktär av skatteparadis.
I skattefiffel genom långivning inom en koncern ingår också s.k. underkapitalisering som ett centralt element. Det innebär att ett finländskt dotterbolag tar ett mycket stort lån av sitt utländska
moderbolag och att räntorna avdras till fullt belopp i det finländska bolagets samfundsbeskattning. På så sätt betalas ingen samfundsskatt alls i Finland. Det resultat som uppstått här går i form
av räntor skattefritt till det utländska moderbolaget. Sannfinländarna anser att Finland bör stifta
en lag om underkapitalisering där maximibeloppet för rätten att avdra ränta ska vara baserad på
proportionen mellan skuld och eget kapital i förhållandet 3 (skuld) : 1 (eget kapital). Om exempelvis företagets eget kapital är 1 miljon euro får det ha högst 3 miljoner euro i skuld för att de räntor som företaget betalar till utlandet ska vara avdragsgilla utgifter i Finlands beskattning. Om
räntebeloppet överskrider proportionen 3:1 jämställs den övergående delen med vinstutdelning
som betalats till utlandet och är således inte avdragsgill utgift i Finlands beskattning.
När de lagändringar som behövs har genomförts och skattemyndigheterna har getts ökade resurser för adekvat övervakning kan vi åren 2014 och 2015 nå betydligt högre skatteinkomster än vad
som nu beräknas.
Reservationens förslag till uttalande 33
Riksdagen förutsätter att regeringen ingriper med större målmedvetenhet i skatteplanering inom företag som är skadlig för Finland och lämnar en proposition om begränsning
av rätten att avdra ränta enligt inkomstskattelagen samt om en lag som förbjuder underkapitalisering.
Kapitalskattskyldighet för stora stiftelser
Sannfinländarna vill bredda skatteunderlaget på ett rättvist sätt genom att utsträcka beskattningen
till stora stiftelsers och föreningars kapitalinkomster, såsom vinstutdelning, hyresinkomster och
försäljningsvinster. Statens revisionsverk (SRV) bedömer att de fem största stiftelserna ensamma
haft en skatteförmån på 29—45 miljoner euro 2004—2005. SRV uppskattar att stiftelsernas tillgångar ligger kring 12—15 miljoner euro.
Det nuvarande skattesystemet har skapat ett slags skatteparadis för stora stiftelser, inom ramen
för vilket förmögna individer kan fly undan beskattning nästan helt, och genom de stora stiftelserna kan de utöva ett avsevärt samhällsinflytande. Det är oskäligt att också de minsta företagen
som är utsatta för marknadsrisker måste betala kapitalskatt, medan verkligt förmögna föreningar och stiftelser får sina stadiga kapitalinkomster skattefria.
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Den reform som Sannfinländarna planerar gäller bara de största stiftelserna och mycket välbärgade föreningar. Det finns gott om små föreningar och stiftelser i Finland som för sin verksamhet
är beroende av skattefria kapitalinkomster. Deras kapitalinkomster kan gärna få vara skattefria
upp till 100 000 euro. Skattesatsen får också vara lägre än den allmänna kapitalskattesatsen, t.ex.
15 procent.
Vi vill inte att universitet i stiftelseform omfattas av kapitalbeskattningen. Reformen ska inte heller alls beröra lejonparten av finländska föreningar och stiftelser. Den skulle t.ex. inte vara till
skada för allmännyttiga samfund och föreningar typ Borgbacken som får inkomster från annat än
kapitalinkomster.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 34
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bredda skatteunderlaget på ett
rättvist sätt genom att utsträcka beskattningen till stora stiftelsers och föreningars kapitalinkomster.
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Nej med eftertryck till utveckling mot plattskatt – höjningen av mervärdesskatt måste återtas
Vi Sannfinländare kan inte godkänna regeringens beslut att höja alla momssatser med en procentenhet. Det slår allra hårdast mot låginkomsttagarna eftersom priset på nödvändigheter som mat,
läkemedel och boende stiger. Så sent som strax före valet motsatte sig vänsterpartierna unisont en
höjning av dessa plattskatter som drabbar utsatta.
Vi ber att få påpeka att en höjning av momsen också försämrar vår exportsektors konkurrenskraft, då den oundvikligen driver upp inflationen. En försämrad köpkraft åter skapar tryck på löneökningar under nästa avtalsrunda och den höjning i kostnadsnivån detta leder till tär givetvis på
den finländska exportsektorns konkurrenskraft. Enligt en analys gjord av statens ekonomiska
forskningscentral kommer momshöjningen att försvaga BNP med 0,4 procent och sysselsättningen med ca 15 000 personer. Höjningen kommer alltså helt klart att leda till försämringar för företagsverksamhet och sysselsättning.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 35
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bibehålla den allmänna momsskattesatsen på 2012 års nivå.
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Stöd till småföretagsamhet — nedre gränsen för momspliktig affärsverksamhet måste höjas
Att höja den nedre gränsen för momspliktig affärsverksamhet är ett effektivt sätt att motverka
svart ekonomi och uppmuntra till företagsamhet. Då förbättras framför allt de små företagens lönsamhet och möjligheter att sysselsätta. Det är bäst lämpat för affärsverksamhet inom service, där
det inte nästan alls finns möjligheter för företagen till momsavdrag för förvärv. Dessutom sjunker
tröskeln för att bli företagare betydligt och då ökar antalet småföretagare. Vidare redovisar företagarna i större utsträckning sina inkomster i beskattningen eftersom det inte längre är någon idé
att göra små svartjobb. Det betyder att aktörerna inom svart ekonomi effektivt minskar samtidigt
som övriga skatteinkomster ökar. Sannfinländarna föreslår att den nedre gränsen för momspliktig
affärsverksamhet ska höjas från nuvarande 8 500 euro till 20 000 euro och samtidigt höjs det s.k.
taket för momsens lättnadsområde från 22 500 euro till 40 000 euro. Momspliktig blir i så fall endast affärsverksamhet vars omsättning överskrider 20 000 euro per år och en omsättning på
20 000—40 000 euro ger momslättnad.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 36
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att höja den nedre gränsen
för momspliktig affärsverksamhet till 20 000 euro och taket för lättnadsområdet till 40 000
euro.
08. Punktskatter
07. Energiskatter
Dieselskatten ska bort
Finland är ett land med långa avstånd. Höjningen av bränsleskatten har gjort det allt dyrare att färdas, särskilt för folk på landsbygden som inte har möjlighet att utnyttja kollektivtrafik. Vi Sannfinländare anser att drivkraftsskatten, alltså dieselskatten, på dieseldrivna bilar måste avskaffas.
Syftet med den har framför allt varit att jämna ut den fördel som dieselbilsägarna har av den mer
fördelaktiga beskattningen. I dag kostar dieselolja nästan lika mycket som bensin så det finns ingen orsak längre att ha en dieselskatt, anser vi. Om dieselskatten försvinner, bidrar det också till att
stödja transportsektorn som kämpar med ständigt stigande kostnader. Sannfinländarnas riksdagsgrupp ställer sig också bakom förslaget om återbäring av bränsleskatten för att näringslivet ska
kunna behålla sin konkurrenskraft med hjälp av skäliga transportkostnader.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 37
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att slopa drivkraftsskatten
för dieseldrivna bilar.
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Ett förmånligt pris på energi måste tryggas
Höjningarna av energiskatterna måste återtas på lång sikt. Regeringarna Katainens och Kiviniemis skattehöjningar har gjort livet svårt för många låginkomsttagare, för i Finland måste vi ha
möjlighet att bo och värma upp våra bostäder också på vintern. Energiskatterna är plattskatter och
drabbar därför hårdast uttryckligen låginkomsttagare.
Också vår energiberoende industri tappade kraftigt i konkurrenskraft när energiskatterna höjdes.
Internationella studier visar att ett lågt energipris är ett viktigt argument för att investera i ett land.
Ett färskt exempel på detta är Facebooks beslut att välja Sverige till etableringsort för ett datacenter i Europa för att elskattesatsen där är så förmånlig.
Sannfinländarna sväljer inte heller regeringens förslag om att sänka skattestödet för torv. Torv är i
sann bemärkelse en inhemsk energiform, och att försvaga stödet för den leder inte till annat än en
ökad användning av importenergi, framför allt stenkol. Detta beslut skyddar således inte naturen,
utan det försvagar vår bytesbalans.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 38
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att sänka energiskatterna.
Reservationens förslag till uttalande 39
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bibehålla skattestödet för torv
på 2012 års nivå.
10. Övriga skatter
Gruvskatt
Vi Sannfinländare kräver att Finland slutar dela ut sina mineraltillgångar gratis till multinationella bolag. De ingår ju i vår nationalegendom. Bedömningarna av hur värdefulla mineraltillgångarna i vår jordmån är rör sig kring hundratals miljarder euro och då handlar det om en synnerligen
viktig fråga för vår ekonomi. Sannfinländarna föreslår att vi tar i bruk en gruvskatt vars avkastning delvis går till den ort där gruvan finns. Men vi vill inte genom en alltför sträng beskattning
strypa investeringar i gruvdrift. Därför bör skattens belopp vara skäligt. Sannfinländarna anser att
gruvskatten också kan stärka den allmänna acceptansen för gruvdrift då en större del av nyttan
tack vare skatten tillfaller alla finländare. I framtiden, när skatteintäkterna är betydligt högre än i
dag, bör en del av avkastningen fonderas för att nyttan av våra mineraltillgångar ska delas rättvist
mellan generationerna.
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Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 40
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en gruvskatt.
Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
04. Andel i statens penninginstituts vinst
01. Andel i Finlands Banks vinst
Enligt lagen inkomstför Finlands Bank hälften av sin vinst för statens behov. Bankfullmäktige
kan emellertid av grundad anledning kräva att en större del av vinsten överförs för detta ändamål.
Regeringen har föreslagit att 150 miljoner euro ska inkomstföras trots att andelen under många tidigare år varit större. Vi anser att balanseringen av statsfinanserna är en grundad anledning till att
höja den andel som ska inkomstföras till samma nivå som t.ex. 2010, alltså till 250 miljoner euro.
Vi föreslår
att den beräknade inkomstföringen från Finlands Bank under moment 13.04.01 ökas med
100 000 000 euro.
Förslag
Vi föreslår alltså
att riksdagen godkänner förslaget till budget för 2013 enligt betänkandet med ändringarna
ovan och
att riksdagen godkänner de ovan föreslagna 40 uttalandena.
Helsingfors den 13 december 2012
Pentti Kettunen saf
Kauko Tuupainen saf
Ville Vähämäki saf
Maria Lohela saf
Ismo Soukola saf
Juha Väätäinen saf
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Allmän motivering
Ingen lyssnade på Centern — skuldspiralen fortgår
Vi är medvetna om hur krävande den ekonomiska situationen är. Eurokrisen, den avtagande globala tillväxten och Finlands framtid ställer extra stora krav på statsfinanserna också under det
kommande budgetåret. Trots utmaningarna måste vi på längre sikt få bukt med statens skuldsättning. Finland kan inte skuldsätta sig med sju och en halv miljard varje år i det oändliga som det nu
föreslås. Det föreligger ett allvarligt hot om att budgetunderskottet fördjupas om den ekonomiska
stagnationen leder till lägre skatteinkomster än väntat. Så gick det också i fjol. I den ordinarie
budgeten för 2012 föreslogs ett behov av tilläggslån om 7 miljarder euro. I och med tilläggsbudgetarna steg dock underskottet i statens budgetekonomi under året till över 9 miljarder.
Skuldsättningen skulle inte vara ett så stort problem om det gick att fatta de beslut som behövs för
att korrigera underskottet i de offentliga finanserna på sikt. I nuläget, då man inte gör det, är
skuldsättningstakten mycket oroväckande. Finland måste under det stundande budgetåret vara i
stånd att träffa arbetsmarknadsuppgörelser som tryggar den finländska produktionens konkurrenskraft och säkerställer att sysselsättningsläget inte försämras.
Vid behandlingen av budgeten hösten 2011 framställde Centern sitt eget tredelade alternativ.
1) Centerns alternativ var mer ansvarsfullt och hade en mer balanserande effekt på ekonomin.
Vårt alternativ gick ut på att staten varje dag hade tagit upp minst en miljon euro mindre i lån än
regeringen Katainen. 2) Centerns alternativ skulle ha haft en bättre sysselsättande effekt. 3) Centerns alternativ skulle ha varit socialt och regionalt rättvisare.
Centern framställde också följande uttalande vid budgetbehandlingen för ett år sedan:
”Regeringen Katainen räknar själv med att statsfinanserna kommer att uppvisa ett ordentligt underskott hela perioden. Budgeten för nästa år saknar verktyg för att stimulera ekonomisk tillväxt,
sysselsättning och företagsamhet och få de offentliga finanserna i jämvikt. I stället leder den
skuldinriktade politiken till nedskärningar som drabbar kärnan i välfärdssamhället och gör Finland till ett centralistiskt samhälle."
Efteråt betraktat kan man konstatera att Centerns värsta farhågor har besannats.
Regeringen är handlingsförlamad
Det var klart förra hösten och det har varit klart från regeringsperiodens början att basen för regeringen Katainens ekonomiprogram inte kommer att hålla. Regeringen håller först nu på att inse
att de rikliga önskemål som skrevs in i regeringsprogrammet inte är förenliga med de ekonomiska realiteterna. Regeringen har laddat upp åt sig ett enormt tryck i sin halvårsöversikt våren 2013.
Centern kan inte förstå varför regeringen nu, då den äntligen börjar bli medveten om krisen, vill
fortsätta med att skjuta upp beslut som är helt väsentliga för Finlands framtid.
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Besluten skulle ha verkställts redan under innevarande år för att kunna få genomslagskraft under
2013. Regeringens beslut att flytta uppenbart svåra beslut till våren 2013 innebär samtidigt att de
kan genomföras tidigast i 2014 års budget. Det är konjunkturpolitiskt sett ett ohjälpligt långsamt
förfarande. Vi kan därför konstatera att utöver regeringsprogrammet har bottnen också gått ur trovärdigheten hos regeringens handlingskraft. Det är klart att vi inte med budgeten för ett år kan påverka ekonomin i stor skala, men de reformer som ska till skulle redan ha blivit initierade.
Regeringen gick inte med på de åtgärder i enlighet med tillväxtpaketet som Centern framställde
förra hösten, och initierade inte de nödvändiga strukturella förnyelser som skulle säkerställa tillväxten de kommande åren. Som en följd av denna passivitet är vi nu som nation på drift mot en utarmningsspiral. Riksdagen tvingas som följd av regeringens obeslutsamhet godkänna en djupt
skuldtyngd budget. Regeringen har helt enkelt inte haft mod att vidta åtgärder som kunde få fart
på den ekonomiska tillväxten och skapa ny sysselsättning i Finland. Till exempel satsningarna på
bioekonomin har förblivit ganska så blygsamma med tanke på branschens enorma potential. Finland är ohjälpligen försänkt i slummer medan chanserna till framgång slinker ur händerna.
Regeringen försäkrar att den redan har genomfört omfattande strukturella reformer samt anpassat
inkomster och utgifter så att statens finansieringssituation höjs med ca 5 miljarder från 2016. Centern litar inte på dessa påståenden. Regeringens utgiftsbesparingar har gått åt bl.a. kommunernas
statsandelar med hård hand. Det ödelägger kommunernas förutsättningar att erbjuda invånarna
förebyggande kvalitetstjänster. Att åderlåta kommunernas statsandelar innebär nedskärningar i
barnomsorg, grundskolor, bibliotek och hälsovårdscentraler samt vård och omsorg för äldre. Regeringen har också gjort omfattande framtidsnedskärningar genom att utföra radikala besparingar på alla utbildningsstadier och på så sätt omintetgjort sina löften om samhällsgarantin. Regeringen har också genomfört ett flertal åtgärder som försvårar företagens verksamhetsförutsättningar och påför dem extra kostnader.
Att höja skatten på mat och mediciner är regeringens val av värdering
Centern tar avstånd från regeringens beslut att höja alla momssatser. Det leder till strängare beskattning också av nödvändiga förnödenheter som mat och mediciner. Centern anser att skatteinkomsterna ska tas in enligt avgiftsinkomster. Det rättvisaste är i så fall att göra de åtstramningar i
konsumtionsbeskattningen som behövs för anpassningen av ekonomin i den allmänna momssatsen. Det är bättre att skatta importerade lyxvaror strängare än att låta skattehöjningarna omfatta
också sådana nödvändiga produkter som en stor del av låginkomsttagarna använder hela sin inkomst på att konsumera. Regeringens beslut drabbar relativt sett den mest lågavlönade befolkningsgruppen allra värst.
Regeringen bryter ner den interna säkerheten
Regeringen har i sitt program uppställt som mål att Finland ska vara Europas säkraste land senast
2015. Nästa års budget stödjer inte det åtgärdsprogram för intern säkerhet som regeringen själv
godkände i juni och där vikten av förebyggande arbete betonades. Nedskärningar i finansieringen av kommunala tjänster, en kommunreform med sikte på storkommuner, reformen av polisförvaltningen och försummande av att utveckla myndighetssamarbetet — allt detta är ägnat att föra
utvecklingen åt fel håll.
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Centern skulle ha gjort slut på fifflet med räntor till skatteparadis
Efter en lång väntan blev regeringen hösten 2012 klar med beredningen av en lagändring i syfte
att begränsa rätten till skatteavdrag på koncernlån. Tyvärr blev propositionen dock ytterst vag och
lämnar fortfarande dörren öppen för partiellt utnyttjande av skatteparadis. Centern föreslog en
egen och klart strängare lag som inte längre skulle ha gett företag möjlighet att undvika finländsk
beskattning genom att utnyttja rätten att avdra räntor på koncernens interna lån. Den här typen av
räntefiffel genom skatteparadis skulle ha förbjudits helt i Centerns förslag. Med stöd av regeringspartierna gick riksdagen dock in för att godkänna regeringens förslag till en urvattnad version av Centerns lagförslag. I den form som regeringen föreslog kommer lagen i själva verket inte
att tillämpas på 2013 års beskattning. Det betyder att företagen helt lagligt får fortsätta med sin
verksamhet ytterligare ett år utom räckhåll för finländsk beskattning. Centern hade likaså velat ingripa i ett annat sätt att utnyttja skatteparadis, dvs. internprissättning, där övervakningen bör tilldelas mer inspektionsresurser.
Det behövs reformer i miljardklass
Centerns utskottsgrupp anser det klart att budgeten för ett enda år inte kan skapa jämvikt i den stora bilden av Finlands offentliga finanser, för att inte tala om nationalekonomin. Vi behöver strukturella reformer av miljardklass som lägger en stabil grund för tillväxt, företagsamhet och sysselsättning. De storskaliga frågor som måste avgöras är bl.a. följande:
— Det årliga underskottet i bytesbalansen måste tvingas upp på en hållbar nivå.
— Bioekonomin måste bli ett nationellt spetsprojekt.
— Åtgärder för längre arbetskarriär kräver beslut.
— Den sociala tryggheten måste bli sporrande, begriplig och rättvis.
Utöver dessa fyra punkter framställde Centern redan i början av hösten 2011 två centrala reformer i miljardklass som vi bör ta avstamp i när reformerna genomförs:
Hemkommuns-landskapsmodellen kan stabilisera de offentliga finanserna
Centern anser att regeringen har valt helt obegripliga värderingar genom att inrikta nedskärningar
på barnfamiljer, t.ex. genom att frysa ner barnbidragen på nuvarande nivå som den enda av de sociala förmånerna. Inga faktiska strukturreformer har regeringen förmått genomföra under hela regeringsperioden. Enligt regeringsprogrammet är den pågående kommunreformen regeringsperiodens främsta strukturreform, och den ska rätta till hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna. Regeringen avbröt genomförandet av den föregående reformen, lade om sin reformlinje
och gjorde reformen statsstyrd. Reformarbetet i kommunerna har stannat upp på grund av att regeringen inte förmår dra upp riktlinjer för ett innehåll i kommunreformen. Modellen med storkommuner, där boende, tjänster, beslutsfattande och arbetstillfällen koncentreras, är ogenomförbar. Den skulle förvärra hållbarhetsunderskottet i den offentliga sektorns finanser.
Centern var inför kommunalvalet den enda ansvarsfulla aktören och lade fram en klar och välfungerande modell för en fungerande kommunstruktur. Trots att Centerns hemkommuns-landskapsmodell avsevärt dämpade utgiftstrycket i den offentliga sektorns finanser, är regeringen inte
ens redo att utreda den, utan fastnar i sin egen ideologiska ståndpunkt.
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Valtion Infra Oy bör finansiera stora trafikprojekt
Med avseende på trafikinvesteringar är det rådande läget finansieringsmässigt otillfredsställande. Storprojekt finansieras via statsbudgeten under samma moment som anläggande och normalt
underhåll av trafikleder av olika slag.
Kopplingen till statsbudgeten har bidragit till att en jämn byggtakt inte har gått att uppnå. Projekten har hopat sig av flera orsaker och det har lett till finansiella problem, förseningar och högre
kostnader.
Om ett trafikledsprojekt har konstaterats vara billigare att genomföra som ett livscykelprojekt kan
Valtion Infra Oy beroende på situationen vara ett sätt att sänka finansieringskostnaderna för projekt som genomförs genom livscykelmodellen. Valtion Infra Oy skulle också erbjuda enskilda investerare ett säkert finländskt investeringsobjekt.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 1
Riksdagen förutsätter att regeringen avbryter kommunreformen som siktar på storkommuner och som har förorsakat ovisshet och förvirring ute i kommunerna. Nya riktlinjer bör utarbetas parlamentariskt i samråd med kommunerna och sakkunniga inom kommunbranschen: vi behöver reformmodeller som tar hänsyn till regionala särdrag och som tryggar
kommunernas ekonomi och de tjänster som invånarna behöver.
Reservationens förslag till uttalande 2
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att grunda Valtion
Infra Oy och för att inleda bolagets verksamhet 2013.
Reservationens förslag till uttalande 3
Riksdagen förutsätter att regeringen inte verkställer nedskärningarna i jord- och skogsbruket eftersom de står i bjärt kontrast till regeringsprogrammet. Nedskärningarna kommer att försämra lönsamheten för den finländska matproduktionen som kämpar med en
lönsamhetskris, sänka Finlands självförsörjning i fråga om mat, äventyra arbetstillfällenas fortbestånd inom livsmedelsförädlingen, förhindra genomförandet av ett nationellt
skogsprogram och omöjliggöra uppfyllandet av åtagandena om ökad användning av förnybar energi.
Reservationens förslag till uttalande 4
Riksdagen förutsätter att regeringen modigt satsar på förnybar energi i stället för att dra
ner på den. Genomförs budgeten i den föreslagna formen leder det till ökad användning av
utländsk förorenande kol och andra fossila energiformer i stället för inhemsk ren energi.
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Denna utveckling skulle försämra bytesbalansen och därigenom bidra till att Finland riskerar förlora sin AAA-kreditklass.
Reservationens förslag till uttalande 5
Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med kommunreformen och strukturella reformer i anknytning till myndighetsverksamheten samt nedskärningarna av anslag gör en
analys av effekterna på den interna säkerheten.
Reservationens förslag till uttalande 6
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att gynna små och medelstora finländska företag i stället för multinationella jättar och för att generera nya arbetstillfällen.
Reservationens förslag till uttalande 7
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att göra bioekonomin
till ett nationellt spetsprojekt.
Reservationens förslag till uttalande 8
Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på tillväxt i hela landet. I stället för att skära
ner måste staten modigt satsa på att bygga ut hela Finland med vägar, järnvägar och bredband och investera i innovationer, kompetens och utbildning i hela landet.
Detaljmotivering
ANSLAG
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Med vår övergripande utrikes- och säkerhetspolitik, vårt stora och fungerande nätverk av beskickningar, vår handels- och utvecklingspolitik och vår civila krishantering medverkar vi till en
hållbar global utveckling, stärker vår välfärd och förbättrar våra möjligheter att vara framgångsrika ute i världen.
Nedskärningarna i utrikesförvaltningen betyder färre beskickningar och sämre verksamhetsmöjligheter på de kvarvarande beskickningarna. Anslagsnedskärningarna leder till att inemot 15 beskickningar måste stängas. Hittills har det redan fattats beslut att lägga ned åtta beskickningar och
beredningen pågår av stängning av sju beskickningar både i EU-länder och utanför Europa. Sparåtgärderna urholkar Finlands handlingskapacitet och medinflytande i ett internationellt perspektiv. Nedskärningarna innebär också att konsulats- och medborgarservicen försämras.
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Anslagen till utvecklingssamarbete kommer att frysas på 2012 års nivå 2013—2014. Följaktligen
kommer Finland att ha svårigheter med att nå upp till målet 0,7 procent fram till 2015 som utlovas i regeringsprogrammet. När resurserna till utvecklingssamarbete släpar efter är det extra viktigt att Finland i stället ger den privata sektorn bättre möjligheter att delta i biståndsprojekt.
Den civila krishanteringen spelar en allt större roll för vår krishanteringspolitik och fredsmäkling. Regeringens beslut tillåter inte någon ökning av antalet experter inom civil krishantering i
enlighet med det beslut som fattades i 2009 års säkerhetspolitiska redogörelse. För budgeten 2013
föreslår regeringen endast ett tillskott på 8 000 euro för civil krishantering. Med stigande kostnader och en problemfylld omvärld kan vi inte nå upp till minimimålet i den nationella strategin för
civil krishantering, som är 150 personer.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 9
Riksdagen förutsätter att verksamhetsförutsättningarna för Finlands beskickningsnät tryggas genom adekvata anslag för utrikesförvaltningens omkostnader.
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Nedskärningarna i utrikesförvaltningens omkostnader leder till färre beskickningar och försämrar de kvarvarande beskickningarnas möjligheter att driva Finlands utrikespolitiska och handelspolitiska intressen ute i världen.
Vi föreslår
att moment 24.01.01 ökas med 4 000 000 euro.
10. Krishantering
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)
Finland sitter inne med stor kompetens och har mycket att tillföra krishantering i det internationella samfundet. Adekvata anslag måste anvisas för civil krishantering eftersom Finland i sin utrikespolitik vill satsa mer på fredsmäkling. Dessutom blir krishanteringen i allt större utsträckning civil krishantering i bland annat Afghanistan.
Vi föreslår
att moment 24.10.21 ökas med 1 000 000 euro.
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Vid ramförhandlingarna i mars fattade regeringen beslut om att starta en omstrukturering av polisförvaltningen (PORA III). Den syftar till att frisätta resurser för polisarbete ute på fältet. Regeringens strategier leder till att Polisstyrelsen trots allt blir större, bland annat genom en ny trafikledningscentral.
Polisens ekonomiska problem kan emellertid inte lösas genom att lägga ned rörliga polisens, polisdistriktens och polisens verksamhetsställen. Om PORA III-projektet genomförs försämras servicen i synnerhet i glesbygden, och det kan inte ersättas med några ersättande lösningar.
Den långvariga underdimensioneringen av polisens resurser beror i hög grad på brister i inrikesministeriets och polisens egna planerings- och uppföljningssystem. Penningbristen har varit fortlöpande trots att ledningen vid inrikesministeriet och polisförvaltningen varje år har försäkrat att
finansieringsproblemen är tillfälliga.
PORA III-projektet bör inte genomföras utan en verklig utvärdering av effekten och uppföljning.
Det är en missuppfattning att PORA III-projektet kan lösa polisens resursbrist.
I stället behövs åtgärder för att polisen ska bli mer synlig och fältarbetet och den allmänna ordningen garanteras på behörigt sätt också utanför stadskärnorna och i glesbygden. Vidare är det
viktigt att undersöka möjligheterna till större samarbete mellan myndigheterna, till exempel mellan polisen och gränsbevakningsväsendet.
Vi föreslår följande uttalande:
Reservationens förslag till uttalande 10
Riksdagen förutsätter att omstruktureringen av polisförvaltningen (PORA III) inte påbörjas förrän de föregående projekten PORA I och PORA II har utvärderats grundligt och
riksdagen har behandlat och utvärderat riktlinjerna från arbetsgruppen PORA III.
10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Budgetpropositionens förslag till polisförvaltningens omkostnader för 2013 räcker inte till ens i
princip. Trots nivåhöjningen minskar anslagen för polisväsendet med tre miljoner euro jämfört
med i år, när man beaktar ökningarna i två tilläggsbudgetar.
För att garantera polisens synlighet, fältarbetet, rörliga polisen, brottsutredningar, bekämpningen
av den svarta sektorn och sysselsättningen av nya poliser som utexamineras från Polisyrkeshögskolan nästa år måste medlen öka. Vi föreslår
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att moment 26.10.01 ökas med 6 000 000 euro för polisväsendets omkostnader för att anställa polismän ute på fältet.
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Nedskärningarna i försvarsministeriets huvudtitel hotar att skrota Finlands trovärdiga försvar och
hela principen om att försvara landet. I 2013 års budget skärs 3 procent bort från det militära försvaret, vilket innebär en minskning om 70 miljoner euro i anslagen för militärt försvar nästa år.
Under hela ramperioden skärs 10 procent bort från försvarsministeriets förvaltningsområde, dvs. i
genomsnitt två gånger mer än hos något annat förvaltningsområde.
Nedskärningarna inom försvaret innebär minskning av terrängdygn, flygtimmar, fartygstimmar
och radikal minskning av repetitionsövningar, vilket på lång sikt försämrar försvarets kapacitet.
Nedskärningarna när det gäller materielanskaffningar försvårar i hög grad möjligheterna att utrusta de territoriella trupperna och minskar därmed det territoriella försvarets trovärdighet långt
in i framtiden.
Försvarsorganisationerna spelar en viktig roll för frivilligt försvarsarbete, utbildning av reservister som stöd för försvarsmakten och försvarsviljan. En särskild utmaning är att locka yngre åldersklasser med i det värdefulla försvarsarbetet.
Behovet av frivilligt försvarsarbete ökar i fortsättningen eftersom de offentliga försvarsanslagen
har skurits ner betydligt, truppförband och garnisoner dras in och repövningar minskas. Mot den
bakgrunden är det motiverat att öka anslagen till försvarsorganisationerna, vilket för sin del lindrar de negativa följderna av nedmonteringen av repövningarna.
På grund av regeringens beslut att lägga ner garnisoner minskar också understödsenheterna för lokalförsvarsförbanden och den frivilliga försvarsutbildningen. Centerns riksdagsgrupp anser att
det också i fortsättningen måste finnas resurser för utrustning och övningar för trupperna. Depåerna kan fungera som viktiga understödsenheter för försvarsmakten. De måste få adekvata resurser redan innan garnisonerna läggs ned.
Att upprätthålla skjutskickligheten är också ett viktigt led i försvarsarbetet. Skjutbanorna på de
orter där garnisonerna läggs ned bör användas så att hobbyskyttarna och reservisterna fortfarande
kan upprätthålla sin skjutskicklighet.
Vi behöver besparingar inom statsfinanserna, men åtgärderna för försvarsmakten skulle ha dimensionerats och schemalagts så att försvarsmakten kan genomföra sitt uppdrag trovärdigt och
verka enligt en ansvarsfull arbetsgivarpolitik.
Vi föreslår följande uttalande:
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Reservationens förslag till uttalande 11
Riksdagen förutsätter att vår trovärdiga försvarsförmåga tryggas genom adekvata resurser till försvarsmakten och att ministeriet följer principerna för god arbetsgivarpolitik.
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Regeringens nedskärningar i försvarets utgifter är att ta risker i vårt militära försvar. Nedskärningarna i fältdygnen, flygtimmarna, fartygsdygnen och repövningsdygnen försämrar på sikt försvarsmaktens prestationsförmåga.
Vi föreslår
att moment 27.10.01 ökas med 34 000 000 euro.
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Behovet av frivilligt försvarsarbete för att upprätthålla och utveckla försvarsviljan ökar i fortsättningen eftersom de offentliga försvarsanslagen har skurits ner betydligt, truppförband och garnisoner dragits in och repövningar minskats. Stödet till försvarsorganisationernas verksamhet måste stärkas.
Vi föreslår
att moment 27.10.50 ökas med 100 000 euro.
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
ANSLAGEN TILL KOMMUNERNA
Regeringen spolierar det viktigaste syftet med statsandelssystemet, det vill säga att garantera att
alla kommuner oavsett skillnader i förhållanden och inkomstbas har möjligheter att klara av i synnerhet sina lagfästa uppgifter.
Ser man till de enskilda kommunerna kommer de totala effekterna av regeringens beslut att leda
till stor ojämlikhet mellan kommuninvånarna i fråga om servicen. Kommunerna tvingas anpassa
sig antingen genom att höja kommunalskatten eller gallra i servicen.
Regeringen sätter basservicen i hela landet på spel när den till lika belopp skär i anslagen till kommunerna, omfördelar anslagen till statsandelar till kommuner med stark skattebas och samtidigt
ålägger kommunerna nya förpliktelser.
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Det är inte heller acceptabelt att regeringen föreslår att kostnaderna för utredningar om kommunsammanslagningar i samband med storkommunprojektet, som koncentrerar tjänster och beslutsfattande, ska finansieras med statsandelar avsedda för finansiering av den kommunala servicen.
Regeringen bör avstå från att ytterligare skära i finansieringen av den kommunala servicen och
ålägga kommunerna flera förpliktelser om statsandelen inte fullt täcker de faktiska kostnaderna
för de nya uppgifterna.
Satsningar bör omgående göras på förebyggande barnskyddsverksamhet. På det lokala och kommunala planet betyder detta framför allt att den kommunala hemservicen till barnfamiljer anpassas till behovet. Det faktiska behovet av hemservice för barnfamiljer är i dagsläget åtminstone två
eller tre gånger större än det antal som får stöd.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 12
Riksdagen förutsätter att regeringen återtar nedskärningarna i statsandelarna eftersom de
behandlar kommunerna så olika och återinför fastighetsskatten i systemet för utjämning av
skatteinkomster.
Reservationens förslag till uttalande 13
Riksdagen förutsätter att regeringen återhåller sig från att ålägga kommunerna nya uppgifter om statsandelen inte fullt ut täcker de faktiska kostnaderna för de nya uppgifterna
och inte alls ålägger dem nya uppgifter om det ekonomiska läget försämras och regeringen skär ytterligare i anslagen till kommunerna.
Reservationens förslag till uttalande 14
Riksdagen förutsätter att storkommunprojektet som koncentrerar tjänster och beslutsfattande inte alls finansieras med statsandelar som är avsedda för finansiering av den kommunala servicen.
Reservationens förslag till uttalande 15
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att stärka den kommunala hemhjälpen för barnfamiljer och för att avdela tillräckliga resurser för behovet av hemhjälp.
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
I regeringsprogrammet finns en skrivning om att göra finländarna till världens kunnigaste folk
fram till 2020. Regeringen håller på att urholka sin egen skrivning genom att göra betydande nedskärningar i utbildningssektorn. Nedskärningarna gäller alla utbildningsnivåer. De försvårar
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barns och ungas möjligheter att få högklassig undervisning i helan landet. Anslagsnedsärningarna avspeglar sig särskilt i minskade närundervisningstimmar och större gruppstorlekar. De minskar den undervisning som eleverna får och försämrar utbildningens kvalitet. Det är inte befogat
att banta ned undervisningen och forskningen. Det försämrar vår konkurrenskraft som i hög grad
bygger på finländarnas högkvalitativa kompetens.
Vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet, typ medborgarinstitut och folkhögskolor, studerar över en miljon vuxna, unga och barn. Läroanstalter med fritt bildningsarbete erbjuder alla
fria studiemöjligheter. I dessa läroanstalter med låg tröskel planeras utbildningsutbudet i regel
med beaktande av regionala och lokala behov. I vissa regioner är läroanstalten med fritt bildningsarbete den enda läroanstalten på orten som erbjuder den vuxna befolkningen studiemöjligheter. Läroanstalter med fritt bildningsarbete beaktar i sitt utbildningsutbud också specialgrupper: arbetslösa, de som hotas av utslagning och de äldre.
Nybörjarplatserna i yrkeshögskolorna minskas med 2 030 platser från och med 2013. Gallringen
av nybörjarplatserna står i strid samhällsgarantin för unga som lanserats av regeringen och som
går ut på att alla unga erbjuds studie- eller arbetsplats.
Nedskärningarna i anslagen till yrkeshögskolorna är sammanlagt över 65 miljoner euro för 2013
när man beaktar statens finansieringsandel, kommunernas finansieringsandel och nedfrysningen
av indexet. Nedskärningen av yrkeshögskolornas finansiering urholkar det regionalt heltäckande
nätet av yrkeshögskolor.
Nedskärningen av Finlands Akademis forskningsanslag med ca 13 miljoner euro försämrar betydligt förutsättningarna för universitetens grundforskning. Största delen av finansieringen,
ca 80 %, från Finlands Akademi går till universiteten, vilket betyder att nedskärningar som gäller
Finlands Akademi minskar direkt finansieringen till universiteten. Dessutom äventyrar nedskärningarna i anslagen regeringsprogrammets mål om att regeringen sörjer för att kompetens och
forskning får tillräckliga medel.
Vidare kommer statsandelsindexet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde att frysas för 2013, vilket minskar statsandelarna med 50 miljoner euro. Nedfrysningen av indexet tvingar kommunerna att göra s.k. nollbudgeter inom undervisnings- och kulturverksamhet
för 2013, vilket innebär nedskärningar jämfört med 2012 när kostnaderna stiger.
Nedfrysningen av universitetsindexet för 2013 innebär en nedskärning med ca 43 miljoner euro i
basfinansieringen till universiteten. Nedfrysningen av universitetsindexet står i konflikt med åtgärderna för att trygga universitetens ekonomiska villkor, som överenskoms i samband med universitetsreformen. Att helt och hållet frysa ned indexet medför stora utmaningar för universitetens ekonomi och verksamhetsförutsättningar. Nedskärningarna i basfinansieringen till universiteten försämrar undervisningens och forskningens kvalitet.
Antalet studieplatser inom yrkesutbildningen minskas med ca 7 350 under 2014—2016. Enligt
regeringens linje är nybörjarna ca 2 200 färre inom den grundläggande yrkesutbildningen 2016 än
2009. Enligt rambeslutet skärs finansieringen av yrkesutbildningen ned med 93 miljoner euro enligt 2016 års nivå.
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Nedskärningarna i yrkesutbildningen är kortsiktiga och de urholkar samhällsgarantin för unga.
Det bör noteras att dimensioneringen av nedskärningarna inte beaktar de unga som blivit utan studiepalats under tidigare år. Om nedskärningarna genomförs urholkar de den regionala tillgången
till jämlika utbildningsmöjligheter
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 16
Riksdagen förutsätter att basfinansieringen av det fria bildningsarbetet tryggas för att det
nät av läroanstalter som täcker hela landet ska kunna bibehållas.
Reservationens förslag till uttalande 17
Riksdagen förutsätter att nedskärningen av yrkeshögskolornas finansiering tas tillbaka för
att nedskärningarna inte ska urholka vårt regionalt heltäckande nät av yrkeshögskolor.
Reservationens förslag till uttalande 18
Riksdagen förutsätter att nedskärningarna i Finlands Akademis forskningsanslag tas tillbaka. Nedskärningarna i anslag äventyrar regeringsprogrammets mål att regeringen ska
sörja för att kompetens och forskning får tillräckliga medel.
Reservationens förslag till uttalande 19
Riksdagen förutsätter att nedfrysningen av statandelsindexet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdet tas tillbaka.
Reservationens förslag till uttalande 20
Riksdagen förutsätter att nedfrysningen av universitetsindexet tas tillbaka.
Reservationens förslag till uttalande 21
Riksdagen förutsätter att nybörjarplatserna inom yrkesutbildningen inte minskas i den
storleksordning som regeringen planerat. Om nedskärningarna genomförs urholkar de
den regionala tillgången till jämlika utbildningsmöjligheter.
10. Allmänbildande utbildning
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)
Anslag som reserveras för byggande och renovering av skolor och läroanstalter och bevillningsfullmakten är på en otillräcklig nivå. Det finns tusentals skolor och daghem med fukt- och mö-
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gelskador som behöver omedelbar reparation. Med dagens finansiering kan bara en bråkdel av reparationsprojekten genomföras.
Det är oroväckande att byggande av läroanstalter inte får tillräcklig finansiering. I många kommuner finns det ett mycket stort tryck på investeringar för ombyggnad av skolor. Centerns utskottsgrupp anser att kommunerna inte är kapabla att med egna medel renovera mögelskolorna.
Det statliga anslaget bör höjas för att kommunerna ska kunna svara på behovet att renovera och
bygga läroanstalter.
Dessutom föreslår vi att riksdagen beslutar om ett långsiktigt finansieringsprogram för reparation
av alla mögelskador.
Vi föreslår
att moment 29.10.34 ökas med 10 000 000 euro.
30. Vuxenutbildning
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
En betydlig nedskärning kommer att ske i finansieringen av läroavtalsutbildning. Anslagen skärs
ned kännbart. Den samlade bilden ändras inte alls av att finansutskottet gjorde en anspråklös ökning av momentet med 2 miljoner euro, eftersom besparingen fortfarande är 22 miljoner euro. Det
maximala antalet platser i läroavtalsutbildningen ska minskas med tusentals 2013. Kortsiktiga
nedskärningar utan övergångstid försvårar möjligheterna att ordna utbildning i form av läroavtal.
Samtidigt med nedskärningarna föreslås ett tilläggsanslag inom ramen för samhällsgarantin och
kompetensprogrammet för unga vuxna. Denna ökning räcker dock inte alls till för att täcka de
nedskärningar som görs samtidigt och som leder till att allt färre får plats i läroavtalsutbildningen.
Nedskärningarna i den arbetslivsorienterade utbildningsformen, läroavtalsutbildningen, försvårar möjligheterna för särskilt små och medelstora företag att skaffa ny kompetens. Dessutom tär
minskningen av läroavtalsplatserna på det regionala utbildningsutbudet.
Vi föreslår
att moment 29.30.32 ökas med 19 000 000 euro.
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Budgetpropositionen slår oskäligt hårt mot jord- och skogsbruksproducenterna. De föreslagna
nedskärningarna i de nationella stöden hotar dra ner jordbrukarnas nettoinkomster så lågt att den
dagliga försörjningen riskeras. Det ekonomiska krisläget förvärras genom förslag om nedskurna
inkomster, höjda skatter och avgifter och försämrad social trygghet för jord- och skogsbrukspro-
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ducenter. Jordbrukarna är den enda befolkningsgrupp vars sociala trygghet regeringen vill skära i.
Det värsta är att budgetpropositionen kommer nu när lönsamheten inom jordbruket har försämrats mycket kraftigt på grund av de ökade produktionskostnaderna och låga producentpriserna.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 22
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att kompensera jordbrukare,
skogsbrukare och landsbygdsföretagare för nedskärningarna i budgeten. På grund av nedskärningarna går det inte att uppnå målen i regeringsprogrammet under valperioden.
Reservationens förslag till uttalande 23
Riksdagen förutsätter att regeringen fullföljer målen i regeringsprogrammet för att förbättra våra skogsbaserade näringars konkurrenskraft och lönsamhet utifrån det nationella skogsprogrammet.
Reservationens förslag till uttalande 24
Riksdagen förutsätter att regeringen tryggar verksamheten vid gårdsbrukets utvecklingsfond genom fortsatt rekapitalisering.
Reservationens förslag till uttalande 25
Riksdagen förutsätter att regeringen låter anslagen till landsbygdsutveckling ligga kvar på
en nivå som garanterar rådgivning av god kvalitet och med regional och innehållslig täckning i hela landet.
Reservationens förslag till uttalande 26
Riksdagen förutsätter att anslaget för energi från klenvirke helt och hållet överförs för att
användas via Kemerasystemet och att stödet betalas i enlighet med Kemeralagstiftningen
2012, eftersom stödsystemet inte avancerar med regeringens åtgärder.
10. Utveckling av landsbygden
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Statsbidraget måste vara så stort att det säkert går att tillhandahålla regional och innehållsligt heltäckande rådgivning av hög kvalitet som bidrar till verksamhetsmöjligheterna för jordbruksproduktionen i hela landet.
Vi föreslår
att moment 30.10.50 ökas med 400 000 euro.
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55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)
Ungdomsarbetet inom 4H behövs för att hjälpa unga och samhället att klara av förändringstrycket i framtiden. 4H är den viktigaste frivilligorganisationen som sysselsätter unga och utbildar dem
inför arbetslivet. Om de offentliga resurserna minskar kommer bl.a. sysselsättningsmöjligheterna oundvikligen att kringskäras.
Vi föreslår alltså
att moment 30.10.55 ökas med 100 000 euro till statsbidrag för 4H-verksamhet.
20. Jordbruk
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s
stödsystem (inkomststöd, kompensationsbidrag och miljöstöd) och att bidra till jordbrukets och
trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser, en lönsam produktion och bevarandet av landsbygdens livskraft. Anslaget i budgetpropositionen räcker inte till för att stöden ska hålla skälig nivå.
Vi föreslår alltså
att moment 30.20.40 ökas med 20 000 000 euro.
50. Vattenhushållning
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)
Det primära målet för vatten- och avloppsprojekt är att säkra vattenförsörjningen i särskilda situationer och förbättra det regionala samarbetet. Det främsta målet för vattendragsarbetena är att
förbättra översvämningsskyddet i samhällena. Anslagen för stöd till vattenförsörjningen och
skyddet mot översvämningar i budgetpropositionen räcker inte för behovet och de åtgärder som
uppställts som mål.
Vi föreslår alltså
att moment 30.50.31 ökas med 3 000 000 euro.
60. Skogsbruk
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Anslaget räcker inte till för att nå målen i det nationella skogsprogrammet 2015 och klimat- och
energistrategin på lång sikt när det gäller skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringar eller ökad användning av träbaserad energi.
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Vi föreslår alltså
att moment 30.60.44 ökas med 3 000 000 euro.
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Ökningen inom skogssektorn bör gå till åtgärder som förbättrar den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen, konkurrenskraften, bytesbalansen och klimatnyttan. I stället för att stärka skyddet
av skogar bör resurstillskottet gå till ekonomisk användning av skogarna.
Vi föreslår
att moment 30.60.45 minskas med 500 000 euro från programmet Metso.
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Våra trafikleder förfaller med oroväckande fart. Största delen av person- och godstransporterna
går på land. På grund av de knappt tilltagna statliga anslagen tvingas kommunerna allt mer finansiera investeringar som enligt landsvägslagen hör till staten.
Den ökade kostnadsnivån försvagar finansieringen av bastrafikledshållningen. De undermåliga
finansiella resurserna kommer att leda till att landsvägarna, bannätet och farlederna försämras.
När de basala trafiklederna blir sämre minskar möjligheterna att färdas i vardagen samtidigt som
trafiksäkerheten försämras och företagsverksamhet försvåras.
Vi föreslår
att moment 31.10.20 ökas med 91 000 000 euro.
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
De enskilda vägarna är en viktig del av Finlands vägnät. Det omfattande nätet av enskilda vägar
måste underhållas för att jord- och skogsbruket, bioenergitransporterna och övrig näringsverksamhet ska fungera. För att familjer som bor i glesbygden ska kunna pendla till jobb och skola och
uträtta ärenden är det viktigt att vägarna är framkomliga året om. Utan ett fungerande nät av enskilda vägar blir det betydligt svårare för stugägare, svampplockare, bärplockare och andra som
rör sig i naturen att ta sig fram.
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Vi föreslår
att moment 31.10.50 ökas med 14 000 000 euro.
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Det är viktigt med stöd till kollektivtrafik för att försöka upprätthålla en grundläggande servicestandard i kollektivtrafiken i små stadsregioner och i glesbygden. Kollektivtrafiken måste ha regional täckning, så den kan inte vara beroende av ett marknadsmässigt utbud.
I sitt budgetbetänkande i december i fjol påpekade utskottet att anslagsminskningen leder till att
cirka 500 upphandlade turer måste läggas ned. Enligt utredning har nedläggningen av turer också
försämrat lönsamheten för turer som finansieras med inkomster från kunderna, och troligen måste lika många sådana turer läggas ned. Förbindelser mellan kommuncentra har också fått dras ner.
Till skillnad från vad utskottet förutsatte kom inte regeringen i sin trafikpolitiska redogörelse som
godkändes i juni med någon utredning av hur glesbygdens servicetrafik av basservicetyp kan göras effektivare. Utredarens förslag till en modell för garanterade skjutsar under förra valperioden
har inte fått uppbackning från regeringen. Frågan om utvecklingen av kollektivtrafiken på landsbygden och i glesbygden har begravts i en ny arbetsgrupp.
Vi föreslår
att moment 31.30.63 ökas med 3 000 000 euro.
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Finlands ekonomi har råkat in i ett dubbelt underskott. De offentliga finanserna och samhällsekonomin är båda samtidigt negativa. Vi äter alltså mer än vi tjänar i hela samhällsekonomin. Samhällsekonomin kräver fler arbetstimmar. Utöver en aktiv näringspolitik kräver detta bl.a. satsningar på längre tid i arbetslivet, bättre arbetsmiljöer och förebyggande av social utslagning.
Målen kan nås genom aktiva sektorsövergripande åtgärder, tillräckliga resurser och ett samlat
grepp bl.a. i frågor som gäller tiden i arbetslivet, förhindrande av utslagning av unga, arbetslivets
kvalitet och arbetskraftsservicen. Nedskärningar som i form av sparåtgärder drabbar finansieringen av den kommunala servicen, yrkeshögskolorna, gymnasierna, utbildningen på andra stadiet
och läroavtalsutbildningen hotar allvarligt de mål som uppställts för samhällsgarantin för unga.
I fråga om arbetskraftspolitiken försämrar anslagsnedskärningarna kommunernas möjligheter att
driva en aktiv arbetskraftspolitik, vilket bl.a. kan komma att öka utslagningen. Därför måste de
planerade nedskärningarna av statsandelarna för nästa år dras tillbaka. Regeringen ska inte tilldela kommunerna nya uppgifter om den inte samtidigt finansierar uppgifterna fullt ut.
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Ökningen av Finlands enhetsarbetskostnader är snabbast i Europa näst efter Estland och England
och vår konkurrenskraft har gått förlorad. Sedan 2005 har vi jämfört med Tyskland förlorat ca 17
procent i kostnadskonkurrenskraft (en indikator använd av Teknologiindustrin) och jämfört med
Sverige snart sagt lika mycket.
Efterfrågan i hela världen och särskilt i vårt huvudmarknadsområde har inskränkts betydligt. Det
svider särskilt i skinnet på ett Finland som har förlorat sin konkurrenskraft. Ett sådant hot om utarmning är just vad Finland står inför i dag.
Regeringen Katainen har inte gått i land med en enda omfattande reform som kunde svara mot de
nuvarande och växande utmaningarna. Den har fastnat i att fingra på kommungränser, vilkas
spareffekter inte ens många av regeringens egna representanter längre tror på.
Regeringen har i ett och ett halvt år talat om tillväxtpaketet och finansiering av exporten. Det har
gjorts tillräckligt med utredningar men mod att genomföra dem har saknats. Våren 2012 kom regeringen i samband med rambudgeten överens om ett tillväxtpaket på 300 miljoner med syftet att
främja företagsamheten och sysselsättningen. Löftet till företagen förnyades i samband med höstens budgetmangling. Tyvärr kunde endast höjda avskrivningsrätter genomföras såsom ursprungligen hade planerats och med en saklig behandling. De övriga delarna av paketet körde fast i beredningsskedet. Regeringens sätt att lägga fram sina lagförslag om skatteavdrag för kostnaderna
för forsknings- och utvecklingsverksamhet och avdrag för företagsänglar i riksdagen var mycket
beklagligt. Riksdagen hade inte tid för en noggrann genomgång av lagen och utskottet hade inte
någon möjlighet att göra innehållsmässiga ändringar i den trots att lagen då hade kommit att fungera bättre. Ett av förslagen som var höjning av den presumtiva anskaffningsutgiften för icke noterade börsföretag drogs tillbaka i sin helhet.
Effekterna av dessa förslag, som beretts redan för många år sedan för en kort tidsfrist och för
andra slags ekonomiska utsikter, är otillräckliga för dagens och morgondagens utmaningar, särskilt i mer eller mindre urvattnad form. Det är ytterst problematiskt för riksdagen att regeringen
har stora svårigheter att över huvud taget genomföra dessa beslut som den kommit överens om redan flera gånger.
Däremot kunde regeringen utan större svårigheter bereda förslag med skatteåtgärder som försvagar företagens verksamhetsbetingelser såsom en stramare arvs- och gåvobeskattning, en bankskatt och en försämring av kilometerersättningarna. Till råga på allt skär regeringen ner den direkta innovationsfinansieringen med 85 miljoner euro, genom att minska främst forsknings- och
utvecklingsfinansiering till Tekes. Med den ena handen främjas forsknings- och utvecklingsverksamheten och med den andra skärs den ner. Anslagen för export och internationalisering, som är
viktiga för små och medelstora företag, skärs ner med över 20 procent jämfört med de senaste
åren.
Det är faktiskt ett av de mest kritiska skedena för företagaren att rekrytera första gången. Efter det
ansvarar företagaren inte bara för sig själv, utan också för den nyanställde. Dessutom är anställning förknippad med stora ekonomiska risker. Det ligger i samhällets intresse att bygga företagarna broar mot tillväxt och sysselsättningsmöjligheter. Därför införde den centerledda regeringen en lönesubvention för ensamföretagarens första arbetstagare. Subventionen är under de första
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12 månaderna 30 procent av lönen och för de följande 12 månaderna 15 procent av lönen. Lönesubventionen för ensamföretagare måste införas i hela landet och utsträckas också till visstidsanställda. På detta sätt stärks företagsamheten och sysselsättningen i hela landet. Om lönesubventionen inte ger upphov till nya arbetstillfällen går det inte heller en enda euro till ändamålet.
Åtgärder för en nationell strategi för naturresurser måste fås igång med det snaraste. I synnerhet
åtgärder för att främja användning av trä måste fås igång igen. Vi måste så snart som möjligt få en
nationell fond för gruvplaceringar. Dess delfinansiering kan tas ut hos företag i branschen genom
separata gruvplaceringsavgifter.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 27
Riksdagen förutsätter att de rapporter som utarbetats av Stadighs arbetsgrupp, som hade i
uppdrag att bereda en nationell kapitalmarknadsstrategi, och utredningsman Eloranta,
som hade i uppdrag att bereda en investeringsstrategi, ska dammas av och bli föremål för
åtgärder.
Reservationens förslag till uttalande 28
Riksdagen förutsätter att det måste bli ett slut på försämringarna av stödsystemet för förnybar och inhemsk energi. Stöden för innovationer och förnybar energi måste ökas, breddas och effektiviseras. Resurserna måste disponeras bättre i synnerhet med tanke på behoven hos små och medelstora företag.
Reservationens förslag till uttalande 29
Riksdagen förutsätter att alla energiformer av biomassa, dvs. också biogas som används i
trafiken, måste omfattas av en likartad inmatningstariff. Konstgjorda hinder för utbyggnad av vindkraft måste avskaffas.
Reservationens förslag till uttalande 30
Riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheterna att bygga ett smart samnordiskt elnät. Avgöranden för att bereda småskalig elproduktion tillgång till nätet måste
fattas snabbt.
Reservationens förslag till uttalande 31
Riksdagen förutsätter att regeringen avstår från de föreslagna nedskärningarna i finansieringen av små och medelstora företags export och internationalisering.
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Reservationens förslag till uttalande 32
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att grunda ett bolag för gruvinvesteringar för att främja finländsk gruvdrift och bearbetning, bidra till finländskt ägande och
skapa nya arbetstillfällen.
Reservationens förslag till uttalande 33
Riksdagen förutsätter att de planerade nedskärningarna i offentliga forsknings- och utvecklingsutgifter under valperioden ska motarbetas. Särskilt innovationsresurser som tilldelas små och medelstora företag via Tekes och VTT måste utökas. Arbets- och näringsministeriets utvecklingsprogram för ICT förtjänar stöd.
Reservationens förslag till uttalande 34
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar ett lagförslag om att ensamföretagare får bidrag för 30 procent av lönekostnaderna för sin första arbetstagare de 12 första månaderna och för 15 procent de 12 följande månaderna.
30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Regionalt transportstöd är ett viktigt redskap för att jämna ut landets interna förhållanden. Genom stödet möjliggörs också en lönsam näringsverksamhet i områden med gles bosättning och
långa avstånd. Stöd betalas till ca 350 små och medelstora företag för långväga godstransporter.
Stödnivåerna bantades helt omotiverat ned med 60 procent från början av 2012 när regeringen
ändrade förordningen om transportstöd.
Transportstödet godkändes som det enda direkta företagsstödet i förhandlingarna om anslutning
till EU, eftersom det inte snedvrider konkurrensen mellan företag. Stödet uppmuntrar till produktiva investeringar särskilt i regioner med långa avstånd, bara övriga konkurrensvillkor i regionen
är i skick.
Transportstödet upphör helt och hållet i slutet av 2013. Nu borde man i snabb takt inleda beredningen av fortsatt stöd också efter 2013. Redan nu finns det en betydande eftersläpning i transportstödet jämfört med Sverige. I Sverige kan stödet vara tio gånger så stort som i Finland. Att
helt slopa stödet skulle vara ett allvarligt slag mot de företag och deras anställda som konkurrerar
på samma marknad som motsvarande företag i norra Sverige. Konkurrenskraften för företag i regioner med gles bosättning och långa avstånd skulle försämras avsevärt jämfört också med det
övriga Finland, om stödet slopas.
Anslagen för transportstöd har visat sig vara otillräckliga, Anslagen för 2012 användes i sin helhet i god tid före årets utgång, vilket innebär att resten av ansökningarna kommer att behandlas i
samband med anslagen för 2013.
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Anslagen för transportstöd behöver en nivåhöjning och stödnivåerna ska dessutom återställas till
nivån före regeringens nedskärningar.
Vi föreslår
att moment 32.30.44 ökas med 5 000 000 euro för en nivåhöjning av anslaget för regionalt
transportstöd och för höjning av stödnivåerna.
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)
Landskapsutvecklingspengarna är ett viktigt finansiellt instrument för att stödja frivilligt utvecklingsarbete i landskapen. Regeringen halverade landskapsutvecklingspengarna för i år. Det är helt
omotiverat att regeringen avser att skära ned anslagen för landskapsutvecklingsprojekt också nästa år.
Genom sina åtgärder stryper regeringen såddfinansieringen för många projekt som skulle främja
den ekonomiska tillväxten. Förutsättningen för understöd som beviljats från landskapsutvecklingspengarna är att den sökande också deltar i finansieringen. Landskapsutvecklingspengarna är
ett redskap med en betydande hävstångseffekt på den regionala utvecklingen. Följaktligen går vi i
framtiden miste om de betydande skatteinkomster och arbetstillfällen som de projekt som startats
med hjälp av landskapsutvecklingspengarna kunnat generera.
Pengarna har av hävd haft mycket stor betydelse för näringslivet och kompetensen i landskapen.
Årligen har 7 000 företag medverkat i projekten. Enligt beräkningar uppkom 1 700 nya arbetstillfällen och 270 nya företag 2007—2010.
Vi föreslår
att moment 32.50.43 ökas med 18 700 000 euro till landskapsutvecklingspengar.
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Hur social- och hälsovården ska finanseras och ordnas – hemkommuns-landskapsmodellen som
en lösning
Det brådskar med ny lagstiftning om hur social- och hälsovården ska ordnas och finansieras. Att
vänta blir dyrt — vårdköerna växer.
Centern vill förnya genom att anordna tjänsterna bättre i sin helhet. För att öppna stenknuten föreslår vi en hemkommuns-landskapsmodell där kommunerna genom gemensamma insatser ansvarar för att anordna hälso- och sjukvårdens och socialväsendets tjänster. Det gäller att slå fast
vilka tjänster det ska finnas lokalt, regionalt och utifrån ett bredare befolkningsunderlag.
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I finansieringen gäller det att tillämpa en modell som utnyttjar några få kanaler i stället för flera
och som är enklare och mer transparent än i nuläget. Den offentliga finansieringen bör koncentreras till en regional aktör.
Centerns hemkommuns-landskapsmodell möjliggör en långsammare ökning av kostnaderna för
social- och hälsovårdstjänster i hela landet. Om kostnadsökningen fås ner med 1,4 procentenheter i hela landet blir effekten dramatisk på hela den offentliga ekonomins hållbarhet. Fram till
2020 ökar besparingarna i så fall på årsnivå med över 3 miljarder euro jämfört med situationen att
kostnadsökningen inte kan bromsas upp.
Bättre arbetsförmåga, längre arbetskarriärer
I samband med fjolårets beslut om ramen för statsfinanserina för 2013—2016 avtalade arbetsmarknadsorganisationerna om längre arbetskarriärer. Med de metoder som nu står till buds kan
målet med en genomsnittlig avgångsålder om 62,4 år kring 2025 uppenbart inte uppnås. Vi centerpartister menar att regeringen genom sina egna insatser bör hitta lösningar för hur arbetsförmågan ska kunna förbättras och arbetskarriärerna förlängas.
En akut insats är en totalöversyn av rehabiliteringen. Vi anser att arbetsoförmåga kan förebyggas
genom att rehabiliteringssystemen ses över. Den resurs som de partiellt arbetsföra utgör bör tas
bättre till vara.
Möjligheterna till flexibilitet i arbetslivet måste utvecklas: förkortade arbetsveckor och arbetsdagar kan vara en välfungerande lösning för dem som vill satsa på att vårda sina barn eller sina åldrande föräldrar.
Åldern för pensionsavgång bör bindas till förväntad livslängd, och samtidig måste möjligheten
till förtidspensionering säkerställas i vissa fall. Pensioneringsåldern måste höjas tillräckligt långsamt och med små steg så att enskilda åldersklasser inte råkar i en oskälig situation.
Från bedömning av arbetsförmågan måste vi övergå till tidig intervention och bedömning av arbetsförmågan. Vi måste minska antalet personer med invalidpension, satsa på företagshälsovård,
rationalisera rehabiliteringen och fästa uppmärksamhet vid arbetslivets kvalitet och praxis, särskilt ledarskap.
Invalidpensionen måste gå att ändra till deltidspension mer flexibelt än nu. De som förlorar jobben måste tillförsäkras möjligheter till regelbunden hälsovård och rehabilitering av god kvalitet.
Enhetliga informationssystem inom hälsovården
Centrens hemkommuns-landskapsmodell ger möjligheter till enhetliga informationssystem på
grund av att ansvaret för patientens vård i sin helhet entydigt ligger hos en enda aktör i landskapet.
Också en försiktig bedömning ger vid handen att bättre kompatibilitet i informationssystemen ger
möjligheter att få betydande belopp till den egentliga vårdens och omsorgens förfogande. På
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längre sikt fås kostnaderna i varje fall flerfaldigt tillbaka då läkarnas och vårdarnas arbetstid frigörs från överlappande datorarbete till det väsentliga, dvs. patientarbetet.
Enklare social trygghet
Centerns mål är en enkel social trygghet som sporrar till arbete. Arbete måste i alla situationer ge
mer inkomster i handen. Det betyder i vissa fall att stöd betalas ut trots att stödtagaren söker sig
till arbetslivet. En reform är i högsta grad påkallad i ett läge där både en adekvat grundtrygghet
och chanserna att undvika marginalisering kräver åtgärder.
Stöd för närståendevård: skattefrihet och överföring till FPA
Enligt utredningar assisterar cirka en miljon finländare regelbundet en närstående. Närståendevården är på många sätt ett meningsfullt och mänskligt sätt att vårda en närstående och utgör en
väsentlig del av vården och omsorgen för äldre. Genom närståendevård sparar vi in cirka två miljarder euro i samhällsmedel.
Närståendevårdarna tar hand om sina anhöriga och lindrar övriga finländares skattebörda. För att
stödja och uppmuntra det här värdefulla arbetet vill Centern göra närståendevård till ett bättre,
mänskligare och mer välfungerande alternativ. Det finns uppskattningsvis 300 000 närståendevårdare i vårt land och bara omkring 36 000 personer får kommunalt stöd för närståendevård enligt lagen om närståendevård. Utan närståendevårdare skulle många vårdbehövande vara beroende av kommunal institutionsvård.
Endast en liten del av alla närståendevårdssituationer omfattas av det lagstadgade stödet för närståendevård. Stödet måste utan dröjsmål överföras på Folkpensionsanstalten. Endast på så sätt
kan vi säkerställa att varje närståendevårdare får adekvat stöd oavsett hemkommun. En överföring av stödet för närståendevård till FPA skulle kosta kring 120—160 miljoner euro per år.
Minimibeloppet för stödet till närståendevårdare är för närvarande 364,35 euro i månaden. Men
stödbeloppet står inte i proportion till den nytta samhället har av närståendevården. Skattefrihet
för stödet måste införas, vilket skulle garantera att alla får samma ersättning för sitt arbete.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 35
Riksdagen förutsätter att ett beslut om en totalrevidering av anordnande och finansiering
av social- och hälsovården tas utan dröjsmål och att Centerns hemkommuns-landskapsmodell tas som grund för beredningen.
Reservationens förslag till uttalande 36
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna och öka möjligheterna till deltidsarbete samt bereder en totalreform av rehabiliteringen.
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Reservationens förslag till uttalande 37
Riksdagen förutsätter att hälsovårdens informationssystem förenhetligas i hela landet på
grundval av Centerns hemkommuns-landskapsmodell.
Reservationens förslag till uttalande 38
Riksdagen förutsätter att reformarbetet för att förenkla den sociala tryggheten inleds omedelbart.
Reservationens förslag till uttalande 39
Riksdagen förutsätter att utbetalningen av stödet för närståendevård överförs till FPA och
att stödet görs skattefritt.
Reservationens förslag till uttalande 40
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återta nedfrysningen av index
för barnbidrag.
Reservationens förslag till uttalande 41
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att föräldraförmåner till minimibelopp höjs till samma nivå som dagpenningen för arbetslösa.
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Avbytarverksamhetens syfte är att främja arbetshälsa, hälsa och funktionsförmåga hos landbruksföretagare, pälsproducenter och renskötare. Jordbrukarna kämpar med en lönsamhetskris till följd
av stigande produktionskostnader och låga producentpriser. Ökade arealer och större djur- och arbetsmängder på grund av fortlöpande krav på effektivisering hotar jordbrukarnas arbetshälsa och
fysiska och psykiska välmående. För att säkerställa längre arbetskarriärer, arbetshälsa, inhemsk
mat och statsfinanserna samt regionala ekonomier måste tillräcklig finansiering avsättas för avbytarverksamhet för jordbrukare. Anslagen i budgetpropositionen räcker inte för behovet och de
åtgärder som uppställts som mål.
Vi föreslår
att moment 33.80.40 ökas med 5 000 000 euro.
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Budgetpropositionen innehåller nedskärningar inom miljöministeriets förvaltningsområde med
stora negativa konsekvenser för måluppfyllelsen i fråga om miljöskydd, grön tillväxt och främjandet av boende till skäligt pris. I budgetutlåtandet föreslår utskottet förbättringar. Vi backar upp
förslagen även om förbättringarna till viss del är för små. Dessutom vill vi lyfta fram följande frågor.
Regeringens bostadspolitik sätter stopp för boende till rimligt pris
Så som utskottet påpekar i utlåtandet är en höjning av enskilda budgetanslag eller fullmakter ingen lösning på de fundamentala bostadspolitiska problemen. Regeringen fokuserar på problem
inom huvudstadsregionen och tillväxtcentrum, och inte tillräckligt ens där.
Regeringen Katainen vill tvinga fram en kommunreform som också ska centralisera boendet.
Centerns bostadspolitik tar avstamp i människornas behov och önskemål. Man måste också få
bygga bostäder i glesbygden. För närvarande är byggandet på landsbygden kraftigt begränsat.
Byplanläggningen bör bli effektivare och tjänsterna i byarna bör förbättras.
Incitamenten i form av statligt räntestöd för nya hyresbostäder till skäligt pris fungerar inte: den
långa tiden med begränsningar lockar inte investerare som har kapital för bostadsbyggnation. Dagens modell gör dessutom att investerarna inte kan dra nytta av att värdet på fastigheten stiger. Vi
anser att systemet med statligt räntestöd bör ses över. Samtidigt måste bestämmelserna om allmännyttighet granskas.
Tillstånds- och tillsynsmyndigheternas resurser måste sättas in på gruvindustrin
I ekonomiskt svåra tider måste vi satsa på åtgärder för ekonomisk tillväxt. Den växande gruvindustrin och de nya fyndigheterna har lett till ökad arbetsbörda för tillstånds- och tillsynsmyndigheterna samtidigt som myndigheternas resurser har skurits ner inom ramen för produktivitetsprogrammet. Förhastade tillståndsbeslut och bristfällig tillsyn riskerar gruv- och utvinningsindustrins framtid, om den får den allmänna opinionen emot sig på grund av negativa miljökonsekvenser. Budgetpropositionen strider mot regeringens sysselsättningsmål.
När tillståndsprocesserna stockar sig bidrar det också till att det blir brist på torv. Det är ett problem för vår energiproduktion och en lång rad jordbruksföretag. Nästan inga nya torvområden har
kunnat börja användas. Vi måste få fart på tillståndsprocesserna, så att vi får tillgång till nya torvområden som uppfyller miljöbestämmelserna.
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10. Miljö- och naturvård
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)
Överföringsledningar
Kommunerna har de senaste åren tvingats satsa stort på miljöskyddsåtgärder. Orsaken är ofta att
det finns viktiga grundvattenområden i kommunen. För att vatten- och avloppsproblemen på
landsbygden och i andra områden ska kunna lösas på det sätt som krävs i vatten- och avloppslagstiftningen och förordningen om avloppsvatten måste staten aktivt medverka i planeringen och
projekten.
I sitt program lovar regeringen att främja genomförandet av lagstiftningen om avlopp i glesbygden genom garanterade resurser för information och rådgivning och genom att stödja projekt för
matarledningar för avlopp. Den här synpunkten finns också inskriven i den förra riksdagens betänkande i frågan. Miljöutskottet har upprepade gånger påpekat att avloppsledningar är viktiga
för miljöskyddet. Men anslagen för hithörande projekt räcker inte till på långt när. Det finns inga
finansiella resurser för nya projekt.
Det är motiverat att genomföra projekt för matarledningar för avlopp i syfte att minska de miljöskador som orsakas av avloppsvatten och skydda vattenområdena. Därför behövs det statlig finansiering.
Vi föreslår
att moment 35.10.61 ökas med 8 600 000 euro för att starta och genomföra projekt för matarledningar för avlopp.
20. Samhällen, byggande och boende
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Enligt propositionen ska reparationsunderstöden drastiskt skäras ner och inga pengar ska användas för ändringar i värmesystem.
Installation av hissar i efterhand och reparation av bostäder för äldre och funktionshindrade är
lönsamt både ur ekonomisk och mänsklig synvinkel. Om regeringens förslag godkänns kommer
hissinstallationerna som görs i efterhand att upphöra nästan helt och hållet.
Ändringar i värmesystem skulle bidra till att inhemsk energi används i stället för importerad energi. Investeringar i energirelaterade reparationer betalar sig snabbt i form av inbesparad energiförbrukning. Förnybar energi bidrar till att motverka klimatförändringen och har därmed stora effekter på miljön. Om vi börjar använda förnybara energikällor får det också stor betydelse i fråga
om inhemsk förnybar energi, t.ex. flis och bioenergi. Incitament för förnybar energi påverkar på
så sätt också dynamiskt sysselsättningen och bekämpningen av svart ekonomi.
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Vi föreslår
att moment 35.20.55 ökas med 30 000 000 euro.
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
Bottnen har fallit ur regeringsprogrammet. Det verkar uppenbart att regeringen inte kan uppnå
sina mål om att statsskuldens andel av bruttonationalprodukten börjar minska och underskottet i
statsfinanserna inte ska få stanna på mer än 1 procent av bruttonationalprodukten.
Om vi inte vidtar åtgärder för ny tillväxt jämte mer skatteinkomster står vi inför nedskärningar
som kommer att skaka om det finska samhället och dess stabilitet.
Vi föreslår följande uttalanden:
Reservationens förslag till uttalande 42
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar ett nytt och striktare lagförslag om att helt
sätta stopp för företagens möjligheter att använda sig av skatteparadis och dra nytta av
möjligheten att avdra räntor på koncernlån. Dessutom förutsätts regeringen vidta åtgärder för en starkare övervakning av internprissättning för att vinster som görs i Finland ska
bli beskattade i Finland på behörigt sätt.
Reservationens förslag till uttalande 43
Riksdagen förutsätter att momshöjningarna på mat och mediciner återtas för att beskattningen ska bli mer rättvis. I stället bör en tilläggshöjning av den allmänna mervärdesskattesatsen genomföras, vilket förbättrar balansen inom de offentliga finanserna.
Reservationens förslag till uttalande 44
Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar ett lagförslag om att sätta stopp för oförtjänta
vinster som vatten- och kärnkraftverk får till följd av utsläppshandeln.
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Förslag
Vi föreslår
att riksdagen godkänner förslaget till budget för 2013 enligt betänkandet med ändringarna
ovan och
att riksdagen godkänner de ovan föreslagna 44 uttalandena.
Helsingfors den 13 december 2012
Timo Kalli cent
Esko Kiviranta cent
Mika Lintilä cent
Markku Rossi cent
Antti Rantakangas cent
Eero Reijonen cent
Tapani Tölli cent
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Budgetmotionerna BM 1—227, 229—424 och 426—602/2012 rd
—

Budgetmotion BM 1/2012 rd Sauli Ahvenjärvi kd m.fl. Anslag för investeringar i reparationer och kompletteringar i byggnader som ägs av registrerade religionssamfund
(29.01.51)

—

Budgetmotion BM 2/2012 rd Outi Alanko-Kahiluoto gröna Anslag för att höja ersättningen till upphovsmän för utlåning av skyddade verk (29.01.22)

—

Budgetmotion BM 3/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för att förbättra landsvägen på
sträckan Keihonen—Kilpala i Vesilahti (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 4/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för en gång- och cykelväg längs
Litukantie i Ylöjärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 5/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för att förbättra landsvägen på
sträckan Kotala—Innala i Birkaland (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 6/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för en gång- och cykelväg i Punkalaidun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 7/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för en gång- och cykelväg mellan
Poukantie och Syväojantie (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 8/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för en planskild korsning i Alasjärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 9/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för att förbättra landsvägen på
sträckan Mouhijärvi—Lavia (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 10/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för mitträcken på vägsträckan
mellan Alasjärvi och Suorama (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 11/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för att förbättra landsvägen på
sträckan Luopioinen-Rautajärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 12/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för en gång- och cykelväg längs
vägen på sträckan Toijala—Sontula (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 13/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för en cirkulationsplats i Hakkari i Lempäälä (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 14/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för mitträcken på vägsträckan
mellan Alasjärvi och Ruutana (31.10.20)
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—

Budgetmotion BM 15/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för mitträcken på vägsträckan
mellan Järviö och Hirvikangas (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 16/2012 rd Mikko Alatalo cent Anslag för byggstart på en omfartsväg i
Tavastkyro (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 17/2012 rd Sirkka-Liisa Anttila cent Anslag för att förbättra riksväg 2
mellan Helsingfors och Björneborg (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 18/2012 rd Sirkka-Liisa Anttila cent Anslag för ett bioenergiprojekt i
Egentliga Tavastland (32.60.40)

—

Budgetmotion BM 19/2012 rd Thomas Blomqvist sv Anslag för att slutföra beläggningen
av Labbyvägen—Hindersbyvägen inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 20/2012 rd Thomas Blomqvist sv Anslag för att förse Påvalsbyvägen—
Hommansbyvägen med beläggning i Nyland (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 21/2012 rd Thomas Blomqvist sv m.fl. Anslag för landsbygdsrådgivning (30.10.50)

—

Budgetmotion BM 22/2012 rd Thomas Blomqvist sv Anslag för basväghållning i Nyland
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 23/2012 rd Thomas Blomqvist sv Anslag för förbättring av riksväg 25
på sträckan Hangö—Mäntsälä (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 24/2012 rd Thomas Blomqvist sv Anslag för iståndsättning av Strömfors bruk (35.20.64)

—

Budgetmotion BM 25/2012 rd Juho Eerola saf Anslag för kameraövervakning i Paimenportti korsning i Kotka (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 26/2012 rd Juho Eerola saf m.fl. Anslag för att förbättra riksväg 26 mellan Fredrikshamn och Taavetti (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 27/2012 rd Markku Eestilä saml m.fl. Anslag för statsbidrag till kommunerna för att sanera mögelskolor i östra Finland (29.10.34)

—

Budgetmotion BM 28/2012 rd Ritva Elomaa saf m.fl. Anslag för motionstjänster avsedda
för studerande vid yrkeshögskolor (29.90.50)

—

Budgetmotion BM 29/2012 rd Ritva Elomaa saf m.fl. Anslag för att bygga om riksväg 8 till
motorväg på sträckan Reso—Nousis (31.10.77)

157

Betänkande FiUB 39/2012 rd
BILAGA: Budgetmotioner
—

Budgetmotion BM 30/2012 rd Ritva Elomaa saf m.fl. Anslag för ett projekt för de äldres
psykiska och fysiska hälsa (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 31/2012 rd Maarit Feldt-Ranta sd m.fl. Anslag för att totalrenovera och
bygga ut skolcentrumet i Svartå (29.01.34)

—

Budgetmotion BM 32/2012 rd Christina Gestrin sv Anslag för statsunderstöd till Svenska
Finlands folkting (29.01.50)

—

Budgetmotion BM 33/2012 rd Christina Gestrin sv m.fl. Anslag för Finlands Yrkesfiskarförbund (30.40.51)

—

Budgetmotion BM 34/2012 rd Christina Gestrin sv m.fl. Anslag för minskning av vattendragens näringsämneshalter genom reduceringsfiske (30.40.62)

—

Budgetmotion BM 35/2012 rd Sanni Grahn-Laasonen saml m.fl. Anslag för en matarledning för vatten och en samlingsledning mellan Pernunnummi och Forssa (30.50.31)

—

Budgetmotion BM 36/2012 rd Sanni Grahn-Laasonen saml m.fl. Anslag för att planera en
bansträcka från Helsingfors via Forssa till Björneborg (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 37/2012 rd Lars Erik Gästgivars sv Anslag för att förbättra trafiksäkerheten på riksväg 8 (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 38/2012 rd Teuvo Hakkarainen saf m.fl. Anslag för samhällsgaranti i
mellersta Finland (29.20.30)

—

Budgetmotion BM 39/2012 rd Teuvo Hakkarainen saf m.fl. Anslag för en förberedande
plan för att förbättra banan på sträckan Jyväskylä—Tammerfors (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 40/2012 rd Teuvo Hakkarainen saf m.fl. Anslag för ombyggnad av
stamväg 77 i Viitasaari på sträckan Taimoniemi—gränsen till Keitele kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 41/2012 rd Jussi Halla-aho saf m.fl. Minskat anslag till utgifter för pensionerade presidenter (22.02.02)

—

Budgetmotion BM 42/2012 rd Jussi Halla-aho saf m.fl. Minskat anslag för statsbidrag till
Finland i Europa rf (24.90.50)

—

Budgetmotion BM 43/2012 rd Jussi Halla-aho saf m.fl. Minskat anslag till omkostnader för
minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (26.01.04)

—

Budgetmotion BM 44/2012 rd Jussi Halla-aho saf m.fl. Minskat anslag för SOLID-fonderna inom EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (26.01.22)
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Budgetmotion BM 45/2012 rd Jussi Halla-aho saf m.fl. Minskat anslag för mottagande av
flyktingar och asylsökande (26.40.63)

—

Budgetmotion BM 46/2012 rd Lasse Hautala cent m.fl. Anslag för en väg för gång-, cykeloch mopedtrafik längs stamväg 68 i Itäkylä i Lappajärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 47/2012 rd Lasse Hautala cent Anslag för ombyggnad och beläggning
av regionalväg 274 på sträckan Kauhajärvi—Karvia (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 48/2012 rd Lasse Hautala cent Anslag för ombyggnad av regionalväg
6700 på sträckan Kauhajoki—Karvia (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 49/2012 rd Lasse Hautala cent m.fl. Anslag för att planera en höjning av
järnvägsbron i Lossanmäki i Östermark (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 50/2012 rd Lasse Hautala cent Anslag för en väg för gång-, cykel- och
mopedtrafik längs Lustila bygdeväg 17129 i Kauhajoki (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 51/2012 rd Lasse Hautala cent Anslag för en väg för gång-, cykel- och
mopedtrafik längs bygdeväg 17107 på sträckan Aninkuja—Kaksoisveräjä i Kauhajoki
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 52/2012 rd Lasse Hautala cent m.fl. Anslag för en väg för gång-, cykeloch mopedtrafik längs stamväg 68 och Luomantie i Luoma-aho, Alajärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 53/2012 rd Lasse Hautala cent m.fl. Anslag för förbättring och beläggning av landsväg 17783 på sträckan Viinikka—Purmojärvi, Kauhava och Lappajärvi
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 54/2012 rd Lasse Hautala cent m.fl. Anslag för ombyggnad och beläggning av bygdeväg 17109 mellan Jalasjärvi och Kauhajoki på sträckan mellan vägskälet till
soptippen och Kauhajoki kommungräns (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 55/2012 rd Lasse Hautala cent Anslag för en väg för gång-, cykel- och
mopedtrafik längs stamväg 67 på sträckan Aronkylä—Harjankylä i Kauhajoki (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 56/2012 rd Lasse Hautala cent Anslag för en ny bro över Kyro älv på
sträckan 7200 Reiniläntie—Alapääntie i Ylistaro, Seinäjoki (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 57/2012 rd Lasse Hautala cent Anslag för förbättring av landsväg 661
på sträckan Storå—Päntäne i Kauhajoki (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 58/2012 rd Lasse Hautala cent m.fl. Anslag för ombyggnad av stamväg
63 på sträckan Evijärvi—Kaustby (31.10.20)
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Budgetmotion BM 59/2012 rd Lasse Hautala cent Anslag för en cirkulationsplats i Jalasjärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 60/2012 rd Lauri Heikkilä saf Anslag för ett nytt huvudbibliotek i Marttila kommun (29.80.34)

—

Budgetmotion BM 61/2012 rd Lauri Heikkilä saf Anslag för att planera en ombyggnad av
Palolaistentie i Mynämäki (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 62/2012 rd Lauri Heikkilä saf Anslag för att förbättra trafiksäkerheten
på bygdeväg 12287 i Lundo (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 63/2012 rd Lauri Heikkilä saf Anslag för att utveckla en sensor för sonden Solar Orbiter för att mäta partikelstrålning (32.20.40)

—

Budgetmotion BM 64/2012 rd Lauri Heikkilä saf Anslag för en undersökning av avloppsvattenförordningens miljökonsekvenser och privatpersoners kostnader för att skaffa och
underhålla reningsanordningar i Gustavs och Rymättylä (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 65/2012 rd Lauri Heikkilä saf Anslag för skyddet av Östersjön
(35.10.61)

—

Budgetmotion BM 66/2012 rd Lauri Heikkilä saf Anslag för en undersökning av konflikter i markanvändningen inom stadsstrukturen (35.20.37)

—

Budgetmotion BM 67/2012 rd Timo Heinonen saml m.fl. Anslag till understöd för samhällenas vattentjänståtgärder (30.50.31)

—

Budgetmotion BM 68/2012 rd Timo Heinonen saml m.fl. Anslag för att förbättra stamväg
54 på sträckan Tammela—Hollola (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 69/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag till organisationer för hantverk
och konstindustri (29.40.53)

—

Budgetmotion BM 70/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för rådgivning i primärproduktion inom livsmedelskedjan (30.10.50)

—

Budgetmotion BM 71/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för 4H-verksamhet (30.10.55)

—

Budgetmotion BM 72/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för att främja marknadsföring
och konsumtion av närproducerade livsmedel (30.20.47)

—

Budgetmotion BM 73/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för bättre säkerhet på riksväg 9
på sträckan Åbo—Riksväg 2 (31.10.20)
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Budgetmotion BM 74/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag till planering av Halikko-Gustavsvägen på sträckan Aura—Mynämäki—Mietois (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 75/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för en planskild korsning i
Kyrö centrum i Pöytyä (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 76/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för att planera en vägförbindelse på sträckan Loimaa-Somero-Helsingfors (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 77/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag till statsbidrag för enskilda vägar (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 78/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för att anlägga en omfartsväg
(stamväg 52) öster om Salo (31.10.78)

—

Budgetmotion BM 79/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för rehabilitering av lottor och
krigsvärnlösa (33.50.55)

—

Budgetmotion BM 80/2012 rd Pertti Hemmilä saml Anslag för att ordna service inom den
öppna vården för krigsinvalider med lägre invaliditetsgrad (33.50.51)

—

Budgetmotion BM 81/2012 rd James Hirvisaari saf m.fl. Anslag för planering av Käkisalmi bro i Pulkkilanharju, Asikkala (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 82/2012 rd James Hirvisaari saf m.fl. Anslag för ombyggnad av Kopsuontie på sträckan Vuorenmylly—Kalkkinen (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 83/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för en gång-, cykel- och mopedväg vid Koskenvarrentie på sträckan Alajärvi centrum—Väärämäentie (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 84/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för att starta ombyggnaden av
Vintturi bygdeväg i Kaustby (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 85/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för ombyggnad av landsväg 7520
på sträckan Perho—Kinnula (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 86/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för ombyggnad och beläggning
av bygdevägen mellan byarna Puuronen och Polso i Vetil (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 87/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för ombyggnad av väg 751 mellan Sillanpää och Lestijärvi i Vetil (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 88/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för ombyggnad av Lehtomäki
bygdeväg på sträckan Soini—Karstula (31.10.20)
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Budgetmotion BM 89/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för ombyggnad och beläggning
av Kaartusentie i Alajärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 90/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för att bygga om Kovero korsning till planskild korsning i Lappo (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 91/2012 rd Reijo Hongisto saf Anslag för ombyggnad och beläggning
av Karvosentie i Evijärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 92/2012 rd Olli Immonen saf m.fl. Minskat anslag för finansiering av
internationella organisationer (29.01.66)

—

Budgetmotion BM 93/2012 rd Olli Immonen saf m.fl. Minskat anslag för vissa bidrag till
konst och kultur (29.80.50)

—

Budgetmotion BM 94/2012 rd Olli Immonen saf m.fl. Minskat anslag för finansiering av
internationella organisationer (29.40.66)

—

Budgetmotion BM 95/2012 rd Ari Jalonen saf m.fl. Anslag för lyftanordningar till räddningsväsendet (26.30.31)

—

Budgetmotion BM 96/2012 rd Ari Jalonen saf m.fl. Anslag för skolkuratorer och skolpsykologer i Satakunta (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 97/2012 rd Ari Jalonen saf m.fl. Anslag för skolhälsovård (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 98/2012 rd Ari Jalonen saf m.fl. Anslag för att anställa skolvärdar
(29.10.30)

—

Budgetmotion BM 99/2012 rd Ari Jalonen saf m.fl. Anslag till projekt för att renovera daghem med dåligt inomhusklimat (33.60.37)

—

Budgetmotion BM 100/2012 rd Harri Jaskari saml m.fl. Anslag för stöd till finländskt kvalitets- och innovationsarbete (32.20.41)

—

Budgetmotion BM 101/2012 rd Kalle Jokinen saml m.fl. Anslag för att utveckla avfallshanteringssystemet i Lahtisregionen (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 102/2012 rd Anssi Joutsenlahti saf m.fl. Anslag för reparation av väg
13192 mellan Honkakoski i Pomarkku och Riiho i Lavia (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 103/2012 rd Anssi Joutsenlahti saf m.fl. Anslag för att reparera väg
6700 mellan Kauhajoki och Karvia (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 104/2012 rd Anssi Joutsenlahti saf m.fl. Anslag för beläggning av väg
13253 på sträckan Jämi—Jylli i Jämijärvi (31.10.20)
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Budgetmotion BM 105/2012 rd Johanna Jurva saf m.fl. Anslag för fler skolgångsbiträden
(29.10.30)

—

Budgetmotion BM 106/2012 rd Johanna Jurva saf m.fl. Anslag för att utveckla frivillig
verksamhet inom uppsökande ungdomsarbete (29.91.51)

—

Budgetmotion BM 107/2012 rd Johanna Jurva saf m.fl. Anslag för fler läkare inom hemvården (33.70.50)

—

Budgetmotion BM 108/2012 rd Arja Juvonen saf m.fl. Anslag för att stärka kompetensen i
hospicevård och palliativ vård inom yrkesutbildningen (29.20.21)

—

Budgetmotion BM 109/2012 rd Arja Juvonen saf m.fl. Anslag för att inrätta en äldreombudsmannatjänst (33.02.05)

—

Budgetmotion BM 110/2012 rd Arja Juvonen saf m.fl. Anslag för åtgärder till stöd för att
närståendevårdarna ska orka med arbetet (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 111/2012 rd Arja Juvonen saf m.fl. Anslag för att bygga ett nytt barnsjukhus (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 112/2012 rd Arja Juvonen saf m.fl. Anslag för Finlands Räddningshundförbund (33.90.50)

—

Budgetmotion BM 113/2012 rd Jouko Jääskeläinen kd m.fl. Anslag för undervisning för
barn till arbetstagare hos vissa organisationer och sammanslutningar utomlands enligt lagen om grundläggande utbildning (29.10.01)

—

Budgetmotion BM 114/2012 rd Pietari Jääskeläinen saf m.fl. Anslag för att fortsätta förbättringsarbetena på Ring III (31.10.78)

—

Budgetmotion BM 115/2012 rd Pietari Jääskeläinen saf m.fl. Anslag för byggarbeten på
stationerna vid Ringbanan (31.10.78)

—

Budgetmotion BM 116/2012 rd Pietari Jääskeläinen saf m.fl. Anslag för lokalhyror och löner som betalas av aktörer inom tredje sektorn som ordnar mathjälp (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 117/2012 rd Pietari Jääskeläinen saf m.fl. Anslag för grundlig sanering
av förorter i Helsingfors, Esbo och Vanda plus andra kommuner i Nyland (35.20.55)

—

Budgetmotion BM 118/2012 rd Antti Kaikkonen cent m.fl. Anslag för fler infartsparkeringsplatser i Nyland (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 119/2012 rd Antti Kaikkonen cent m.fl. Anslag för förbättring av cirkulationsplatsen vid Koskenmäki i Tusby (31.10.20)
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Budgetmotion BM 120/2012 rd Antti Kaikkonen cent m.fl. Anslag för temaprojekt för kollektivtrafik och bullerbekämpning i huvudstadsregionen (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 121/2012 rd Antti Kaikkonen cent m.fl. Anslag för bastrafikledshållning i Nyland (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 122/2012 rd Antti Kaikkonen cent m.fl. Anslag för ombyggnad av bansträckan Lovisa—Lahtis (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 123/2012 rd Antti Kaikkonen cent m.fl. Anslag för skydd av vattendragen i Södra Finland och av Östersjön (35.10.22)

—

Budgetmotion BM 124/2012 rd Antti Kaikkonen cent m.fl. Anslag för projekt för matarledningar för avlopp (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 125/2012 rd Anne Kalmari cent Anslag för reparation av stamväg 58 på
sträckan Humppi—Yläpää i mellersta Finland (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 126/2012 rd Anne Kalmari cent m.fl. Anslag för bastrafikledshållning
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 127/2012 rd Ilkka Kanerva saml m.fl. Anslag för att förbättra riksväg 8
på sträckan Åbo—Björneborg (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 128/2012 rd Ilkka Kantola sd m.fl. Anslag för statsbidrag till Finlands
FN-förbund (24.90.50)

—

Budgetmotion BM 129/2012 rd Mika Kari sd m.fl. Anslag för planering och byggande av
en ringväg söder om Lahtis (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 130/2012 rd Johanna Karimäki gröna Anslag till Läscentrum för att
främja läskunnighet och läsning (29.80.52)

—

Budgetmotion BM 131/2012 rd Johanna Karimäki gröna Anslag till kommunerna för idrott
och ungdomsarbete (29.91.50)

—

Budgetmotion BM 132/2012 rd Johanna Karimäki gröna Anslag för att skydda hotade arter (35.10.21)

—

Budgetmotion BM 133/2012 rd Johanna Karimäki gröna Anslag till skyddet av Östersjön
för att bredda projektet Näringsurlakningen under kontroll (RaHa) (35.10.22)

—

Budgetmotion BM 134/2012 rd Johanna Karimäki gröna Anslag för finansiering av handlingsprogrammet för mångfald i skogarna i södra Finland (Metso) (30.60.45)
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Budgetmotion BM 135/2012 rd Elsi Katainen cent m.fl. Anslag för basbanhållning
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 136/2012 rd Elsi Katainen cent m.fl. Anslag till statsbidrag för enskilda
vägar (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 137/2012 rd Inkeri Kerola cent m.fl. Anslag för understöd som Utbildningsstyrelsen efter prövning betalar till studiecentralerna i form av studiesedlar och understöd för kvalitetsutveckling och annan utveckling (29.30.30)

—

Budgetmotion BM 138/2012 rd Inkeri Kerola cent m.fl. Anslag för att inleda utbildning i
byggteknik vid Uleåborgs universitet (29.40.50)

—

Budgetmotion BM 139/2012 rd Inkeri Kerola cent m.fl. Anslag till stiftelsen Cultura-säätiö (29.80.50)

—

Budgetmotion BM 140/2012 rd Inkeri Kerola cent m.fl. Anslag för matarledningsprojekt
för avlopp i norra Österbotten (30.50.31)

—

Budgetmotion BM 141/2012 rd Inkeri Kerola cent m.fl. Anslag för reparation av väg E8 på
sträckan Kalajoki—Limingo (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 142/2012 rd Pentti Kettunen saf m.fl. Anslag för ombyggnad och permanent beläggning av den oreparerade delen av Vuoreslahdentie i Kajana stad (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 143/2012 rd Pentti Kettunen saf m.fl. Anslag för att planera och börja
bygga en landsväg till Mustavaara gruva i Taivalkoski (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 144/2012 rd Pentti Kettunen saf m.fl. Anslag för att planera och starta
arbeten för att rusta upp dåliga grusvägar i Kajanaland (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 145/2012 rd Pentti Kettunen saf m.fl. Anslag för att bygga om järnvägen på sträckan Kontiomäki—Taivalkoski och planera och börja bygga en järnväg på
sträckan Taivalkoski—Mustavaara gruva (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 146/2012 rd Anneli Kiljunen sd m.fl. Anslag för att knyta dietersättningen för celiakipatienter till levnadskostnadsindex (33.40.60)

—

Budgetmotion BM 147/2012 rd Pauli Kiuru saml Anslag för att förlänga vägen för gång-,
cykel- och mopedtrafik längs landsväg 2851 på sträckan Toijala—Sontula (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 148/2012 rd Pauli Kiuru saml Anslag för att förbättra konstruktionen på
landsväg 322 mellan Luopioinen och Rautajärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 149/2012 rd Kimmo Kivelä saf m.fl. Anslag till läroavtalsutbildning för
att genomföra ungdomsgarantin (29.30.32)
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Budgetmotion BM 150/2012 rd Kimmo Kivelä saf m.fl. Anslag för att höja dietersättningen för celiakipatienter (33.40.60)

—

Budgetmotion BM 151/2012 rd Kimmo Kivelä saf m.fl. Anslag för ombyggnad av Enonlahti förbindelseväg 16407 i Vehmersalmi i Kuopio (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 152/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för stöd till försvarsorganisationers verksamhet (27.10.50)

—

Budgetmotion BM 153/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för anläggning och ombyggnad av läroanstalter (29.10.34)

—

Budgetmotion BM 154/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för hushållskonsulentföreningar (29.30.53)

—

Budgetmotion BM 155/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för rådgivning i utveckling av
landsbygdsnäringar (30.10.50)

—

Budgetmotion BM 156/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för att trygga en hållbar virkesproduktion (30.60.44)

—

Budgetmotion BM 157/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för basväghållning (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 158/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för ombyggnad av vägen mellan Sagu och Pyhäloukas (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 159/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag till statsbidrag för enskilda vägar (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 160/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för att anlägga en omfartsväg
till stamväg 52 öster om Salo (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 161/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för landskapsutveckling
(32.50.43)

—

Budgetmotion BM 162/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för skyddet av Östersjön
(35.10.22)

—

Budgetmotion BM 163/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för att främja miljöskydd
(35.10.61)

—

Budgetmotion BM 164/2012 rd Esko Kiviranta cent Anslag för handlingsprogrammet för
mångfalden i skogarna i södra Finland (35.10.63)

—

Budgetmotion BM 165/2012 rd Osmo Kokko saf m.fl. Anslag för att bygga en väg för
gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan Heinävedentie—Siikasalmi i Liperi (31.10.20)
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Budgetmotion BM 166/2012 rd Osmo Kokko saf m.fl. Anslag för att starta ombyggnaden
av Siikakoskentie i Liperi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 167/2012 rd Osmo Kokko saf m.fl. Anslag för att starta ombyggnaden
av Varosentie i Polvijärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 168/2012 rd Osmo Kokko saf m.fl. Anslag för ombyggnad av Rasikummuntie i Joensuu (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 169/2012 rd Osmo Kokko saf m.fl. Anslag för en cirkulationsplats mellan Romppalantie och Ahvenisentie i Joensuu (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 170/2012 rd Katri Komi cent m.fl. Anslag för organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi (29.30.53)

—

Budgetmotion BM 171/2012 rd Katri Komi cent m.fl. Anslag för forskningen vid vissa yrkeshögskolor (29.40.30)

—

Budgetmotion BM 172/2012 rd Katri Komi cent m.fl. Anslag för utbildning för barnträdgårdslärarstuderande som blivit antagna inom extra kvoter vid Östra Finlands universitet
(29.40.50)

—

Budgetmotion BM 173/2012 rd Katri Komi cent Anslag för musikdagarna i Jorois
(29.80.52)

—

Budgetmotion BM 174/2012 rd Katri Komi cent m.fl. Anslag för reparation och byte av
murkonstruktioner och andra konstruktioner på Olofsborg (29.80.75)

—

Budgetmotion BM 175/2012 rd Katri Komi cent m.fl. Anslag till Hevostietokeskus
(30.10.50)

—

Budgetmotion BM 176/2012 rd Katri Komi cent m.fl. Anslag för en resurskartering bland
lantbruks- och landsbygdsföretagare (30.20.01)

—

Budgetmotion BM 177/2012 rd Katri Komi cent m.fl. Anslag för utgifter som föranleds av
stöd för fastighetsförrättningar (30.70.40)

—

Budgetmotion BM 178/2012 rd Katri Komi cent m.fl. Anslag för att stödja flygtrafiken på
Nyslott och Varkaus (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 179/2012 rd Katri Komi cent Anslag för ekonomisk rådgivning och
skuldrådgivning (32.40.31)

—

Budgetmotion BM 180/2012 rd Katri Komi cent Anslag till omkostnaderna för besvärsnämnden för social trygghet (33.01.03)
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Budgetmotion BM 181/2012 rd Katri Komi cent Anslag för rehabilitering av frontveteraner (33.50.57)

—

Budgetmotion BM 182/2012 rd Katri Komi cent Anslag för barn- och ungdomspsykiatriska tjänster (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 183/2012 rd Katri Komi cent Anslag för att balansera upp budgetunderskottet vid miljöupplysningsinstitutet i Rantasalmi (35.01.65)

—

Budgetmotion BM 184/2012 rd Timo V. Korhonen cent m.fl. Anslag för att planera och
starta arbeten för att rusta upp dåliga grusvägar i Kajanaland (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 185/2012 rd Timo V. Korhonen cent m.fl. Anslag för ett program för
tjänster på landsbygden (32.50.62)

—

Budgetmotion BM 186/2012 rd Timo V. Korhonen cent m.fl. Anslag för att bygga ut rehabiliteringen för krigsinvalider (33.50.51)

—

Budgetmotion BM 187/2012 rd Johannes Koskinen sd m.fl. Anslag för att förbättra riksväg 10 och 12 på sträckan Tavastehus—Lahtis (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 188/2012 rd Johannes Koskinen sd m.fl. Anslag för att höja landskapsutvecklingspengarna (32.50.43)

—

Budgetmotion BM 189/2012 rd Miapetra Kumpula-Natri sd Anslag till ett projekt för
forskning i geoenergi (32.20.40)

—

Budgetmotion BM 190/2012 rd Miapetra Kumpula-Natri sd Anslag för studiestöd till
självständigt boende 18- och 19-åriga studerande på andra stadiet (29.70.55)

—

Budgetmotion BM 191/2012 rd Merja Kuusisto sd m.fl. Anslag för att förbättra cirkulationsplatsen i korsningen på stamväg 45 mellan Koskenmäentie och Nahkelantie i Tusby
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 192/2012 rd Merja Kuusisto sd m.fl. Anslag för sanering av förorenade
markområden i Nyland (35.10.20)

—

Budgetmotion BM 193/2012 rd Seppo Kääriäinen cent m.fl. Anslag för stöd till försvarsorganisationers verksamhet (27.10.50)

—

Budgetmotion BM 194/2012 rd Seppo Kääriäinen cent m.fl. Anslag för ersättning till kommunerna för integrationsfrämjande åtgärder (32.70.30)

—

Budgetmotion BM 195/2012 rd Jari Leppä cent Anslag för ombyggnad av fukt- och mögeldrabbade Kankaisten koulu i Kangasniemi (29.10.34)
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Budgetmotion BM 196/2012 rd Jari Leppä cent m.fl. Anslag för underhåll av föreningshus
och Folkets hus-byggnader (29.80.50)

—

Budgetmotion BM 197/2012 rd Jari Leppä cent m.fl. Anslag för att inrätta ett ekoinstitut i
S:t Michel (30.20.47)

—

Budgetmotion BM 198/2012 rd Jari Leppä cent Anslag för att räta ut Mäkivolabacken på
Karankamäentie 15077 i Mäntyharju (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 199/2012 rd Jari Leppä cent Anslag för beläggning av Koirakivenraitti i
Mäntyharju (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 200/2012 rd Jari Leppä cent Anslag för reparation av bygdevägen mellan Koirakivi och Pertunmaa i Mäntyharju (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 201/2012 rd Jari Leppä cent m.fl. Anslag för ombyggnad av riksväg 5
på sträckan Hurus—Hietanen i Mäntyharju (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 202/2012 rd Jari Leppä cent m.fl. Anslag för statlig medfinansering i
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF)
(32.50.64)

—

Budgetmotion BM 203/2012 rd Jari Leppä cent Anslag för miljöutbildning enligt ungdomslagen vid Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti (35.01.65)

—

Budgetmotion BM 204/2012 rd Jari Lindström saf m.fl. Anslag för företagens investeringar i produktutveckling på BioSampo-enheten vid Kouvolan seudun ammattiopisto
(32.30.45)

—

Budgetmotion BM 205/2012 rd Maria Lohela saf m.fl. Anslag för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt särskilda åtgärder i Kråkkärret i Åbo (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 206/2012 rd Maria Lohela saf m.fl. Anslag för att förbättra tillståndet i
Littois träsk i Egentliga Finland (35.10.22)

—

Budgetmotion BM 207/2012 rd Markus Lohi cent m.fl. Anslag för ombyggnad av bron i
Kaukonen i Kittilä (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 208/2012 rd Markus Lohi cent m.fl. Anslag för en omkörningsfil på
riksväg 4 mellan Simo och Maksniemi (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 209/2012 rd Anne Louhelainen saf Anslag till Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys (30.30.20)

—

Budgetmotion BM 210/2012 rd Anne Louhelainen saf Anslag för att reparera Nostavantie i
Hollola (31.10.20)
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Budgetmotion BM 211/2012 rd Anne Louhelainen saf m.fl. Anslag för att förbättra Lahtis—Vesivehmaa flygplats (31.10.41)

—

Budgetmotion BM 212/2012 rd Anne Louhelainen saf Anslag för stöd till evenemanget
KesäMäSä i Lahtis (33.90.50)

—

Budgetmotion BM 213/2012 rd Anne Louhelainen saf Anslag till föreningen Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry (33.90.50)

—

Budgetmotion BM 214/2012 rd Anne Louhelainen saf Anslag till Lahden ensi- ja turvakoti ry (33.90.50)

—

Budgetmotion BM 215/2012 rd Anne Louhelainen saf Anslag för Omaishoitajat ja Läheiset ry:s distrikt i Päijänne-Tavastland (33.90.50)

—

Budgetmotion BM 216/2012 rd Anne Louhelainen saf m.fl. Anslag för vård av fåglar i fågelgården Heinolan lintutarha (35.10.21)

—

Budgetmotion BM 217/2012 rd Anne Louhelainen saf Anslag för att förbättra tillståndet i
Vesijärvi (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 218/2012 rd Eeva-Maria Maijala cent m.fl. Anslag för att minska rovdjursskadegörelse i renskötselområdet (30.40.43)

—

Budgetmotion BM 219/2012 rd Eeva-Maria Maijala cent m.fl. Anslag för rehabilitering för
personer som på grund av kriget som minderåriga utfört uppgifter inom service och vakthållning liknande tjänstgöring vid fronten (33.50.57)

—

Budgetmotion BM 220/2012 rd Pirkko Mattila saf m.fl. Anslag för att rusta upp vägsträckor som behöver akut ombyggnad i landskapet Norra Österbotten (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 221/2012 rd Pirkko Mattila saf m.fl. Anslag för E 75-projektet inom
riksväg 4-zonen (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 222/2012 rd Pirkko Mattila saf m.fl. Anslag för regionalt transportstöd i
östra och norra Finland (32.30.44)

—

Budgetmotion BM 223/2012 rd Pirkko Mattila saf m.fl. Anslag för lantbruksföretagarnas
avbytarservice och planering av utvidgad rätt till ledighet (33.80.40)

—

Budgetmotion BM 224/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Åtgärder för att trygga flygtrafiken i norra Finland (23.10)

—

Budgetmotion BM 225/2012 rd Markus Mustajärvi vg Minskade beräknade intäkter från
mervärdesskatten (11.04.01)
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Budgetmotion BM 226/2012 rd Markus Mustajärvi vg Kontroll över statens skulder och
ökad krismedvetenhet (15.03.01)

—

Budgetmotion BM 227/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för den nya gränsstationens
hyror i Raja-Jooseppi (26.20.01)

—

Budgetmotion BM 229/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Tryggad grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet i Lappland (29)

—

Budgetmotion BM 230/2012 rd Markus Mustajärvi vg Tryggad verksamhet i Samfundet
Finland-Ryssland (29)

—

Budgetmotion BM 231/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för att trygga verksamheten
i Samfundet Finland-Ryssland (29.80.50)

—

Budgetmotion BM 232/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Pello kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 233/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Muonio kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 234/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Posio kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 235/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Savukoski kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 236/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Utsjoki kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 237/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag till ersättning för rovdjursskador (30.40.42)

—

Budgetmotion BM 238/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för restaurering av sjön Pöyliöjärvi i Kemijärvi (30.50.20)

—

Budgetmotion BM 239/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för fiskeriekonomisk restaurering av små vattendrag i Lappland (30.50.20)

—

Budgetmotion BM 240/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för att utveckla Skogsforskningsinstitutets enheter i Kolari och Salla (30.60.01)

—

Budgetmotion BM 241/2012 rd Markus Mustajärvi vg Iakttagande av beställaransvarslagen i Forststyrelsens verksamhet (30.63)
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Budgetmotion BM 242/2012 rd Markus Mustajärvi vg Forststyrelsens samhälleliga åtaganden i övre Lappland (30.63)

—

Budgetmotion BM 243/2012 rd Markus Mustajärvi vg Skäligt krav på intäktsföring från
Forststyrelsen (30.63)

—

Budgetmotion BM 244/2012 rd Markus Mustajärvi vg Transportnätets förfall (31.10)

—

Budgetmotion BM 245/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för att förbättra trafikmiljön vid banan i Kolari (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 246/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för att bygga en väg
mellan Martti och Tulppio i Savukoski (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 247/2012 rd Markus Mustajärvi vg m.fl. Anslag för ombyggnad av
Tanhuantie i Savukoski (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 248/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för ombyggnad av Nellimin
tie i Enare kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 249/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för ombyggnad av bron i
Kaukonen i Kittilä (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 250/2012 rd Markus Mustajärvi vg Införande av en brytningsavgift i
kommuner där det finns gruvor (32.30)

—

Budgetmotion BM 251/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för att öka det regionala
transportstödet (32.30.44)

—

Budgetmotion BM 252/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för statligt subventionerad
sysselsättning särskilt i de områden där arbetslösheten är svårast (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 253/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag till tredje sektorn särskilt för
de arbetslösas föreningar (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 254/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för att genomföra en faktisk
samhällsgaranti för unga (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 255/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt särskilda åtgärder (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 256/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (32.30.64)

—

Budgetmotion BM 257/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för ekonomisk rådgivning
och skuldrådgivning (32.40.31)
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Budgetmotion BM 258/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för att höja landskapsutvecklingspengarna (32.50.43)

—

Budgetmotion BM 259/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för landsbygdsutveckling
(32.50.62)

—

Budgetmotion BM 260/2012 rd Markus Mustajärvi vg Fortsatt försök med vikariehjälp för
renskötare (33.80.42)

—

Budgetmotion BM 261/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för fortsatt vikariehjälp för
renskötare (33.80.42)

—

Budgetmotion BM 262/2012 rd Markus Mustajärvi vg Konflikten mellan målen för miljöministeriets förvaltningsområde och Forststyrelsens intäktskrav (35)

—

Budgetmotion BM 263/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för restaurering av älven Luirojoki i Lappland (35.10.22)

—

Budgetmotion BM 264/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för att utveckla infrastrukturen och anställa arbetskraft i Urho Kekkonens, Lemmenjoki och Pyhä-Luosto nationalparker (35.10.52)

—

Budgetmotion BM 265/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för att trygga Forststyrelsens naturtjänster (35.10.52)

—

Budgetmotion BM 266/2012 rd Markus Mustajärvi vg Anslag för miljövårdsarbeten i turistområden i Lappland (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 267/2012 rd Markus Mustajärvi vg Ränterisken till följd av statens
skuldsättning (36)

—

Budgetmotion BM 268/2012 rd Riitta Myller sd m.fl. Anslag för underhåll och förbättring
av enskilda vägar (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 269/2012 rd Riitta Myller sd m.fl. Anslag för att stödja och utveckla
kollektivtrafiken (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 270/2012 rd Riitta Myller sd m.fl. Anslag till föreningen Botanian ystävät ry (35.01.65)

—

Budgetmotion BM 271/2012 rd Lea Mäkipää saf m.fl. Anslag för gästbåthamnar vid Kyrösjärvi i Ikalis och Tavastkyro (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 272/2012 rd Lea Mäkipää saf m.fl. Anslag för ombyggnad av Nerkoontie 727 i Kihniö (31.10.20)
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Budgetmotion BM 273/2012 rd Lea Mäkipää saf m.fl. Anslag för belysning och anläggning av en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan riksväg 3—Parkano järnvägsstation i Parkano (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 274/2012 rd Lea Mäkipää saf m.fl. Anslag för restaurering av sjön Madesjärvi i Jalasjärvi och Parkano (35.10.22)

—

Budgetmotion BM 275/2012 rd Lea Mäkipää saf m.fl. Anslag för restaurering av Niskoslampi, Niskosjoki och Viinamäenlahti i Kihniö (35.10.22)

—

Budgetmotion BM 276/2012 rd Lea Mäkipää saf m.fl. Anslag för restaurering av Pappilansalmi i Parkano (35.10.22)

—

Budgetmotion BM 277/2012 rd Hanna Mäntylä saf m.fl. Anslag för att inleda utbildning
för specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt i Lappland (29.40.30)

—

Budgetmotion BM 278/2012 rd Hanna Mäntylä saf m.fl. Anslag till institutionen för socialarbete vid Lapplands universitet för forskning i fattigdom bland barnfamiljer i glesbygden (29.40.53)

—

Budgetmotion BM 279/2012 rd Hanna Mäntylä saf m.fl. Anslag för ungdomsverkstäder
och uppsökande ungdomsarbete i glesbygden i Lappland (29.91.51)

—

Budgetmotion BM 280/2012 rd Hanna Mäntylä saf m.fl. Anslag för sysselsättningsåtgärder i glesbygden i Lappland (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 281/2012 rd Hanna Mäntylä saf m.fl. Anslag till Lapplands sjukvårdsdistrikt för psykiatrisk vård av barn och ungdomar (33.60)

—

Budgetmotion BM 282/2012 rd Hanna Mäntylä saf m.fl. Anslag till kommuner i Lappland
för öppen vård inom barnskyddet (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 283/2012 rd Hanna Mäntylä saf m.fl. Anslag för stöd till närståendevårdare i glesbygden i Lappland (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 284/2012 rd Hanna Mäntylä saf m.fl. Anslag för tjänster för äldre i glesbygden i Lappland (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 285/2012 rd Martti Mölsä saf m.fl. Anslag för myndighetsverksamhet
vid FICAM, centrumet för alternativa metoder till djurförsök (30.01.22)

—

Budgetmotion BM 286/2012 rd Martti Mölsä saf m.fl. Anslag för att planera förbättringsarbeten på regionalväg 252 på sträckan Punkalaidun—Vammala/Sastamala (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 287/2012 rd Martti Mölsä saf m.fl. Anslag för underhåll och förbättring av enskilda vägar i landskapet Birkaland (31.10.50)
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Budgetmotion BM 288/2012 rd Martti Mölsä saf m.fl. Anslag för UKK-institutet i Tammerfors (33.70.52)

—

Budgetmotion BM 289/2012 rd Martti Mölsä saf m.fl. Anslag för att börja bygga matarledningar för avlopp och vatten på sträckan Sastamala—Huittinen (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 290/2012 rd Martti Mölsä saf m.fl. Anslag till områdesarkitektverksamhet (35.20.37)

—

Budgetmotion BM 291/2012 rd Elisabeth Nauclér sv m.fl. Anslag för internationellt bistånd (24.30.66)

—

Budgetmotion BM 292/2012 rd Mika Niikko saf m.fl. Anslag till Keski-Uudenmaan kristillinen koulu (29.10.30)

—

Budgetmotion BM 293/2012 rd Mika Niikko saf m.fl. Anslag för vänskapsföreningarnas
kulturella samarbete (29.80.50)

—

Budgetmotion BM 294/2012 rd Mika Niikko saf m.fl. Anslag för att stödja mentalvårdstjänster vid läroinrättningar på mellanstadiet i Nyland (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 295/2012 rd Jussi Niinistö saf m.fl. Anslag för stöd till försvarsorganisationers verksamhet (27.10.50)

—

Budgetmotion BM 296/2012 rd Jussi Niinistö saf m.fl. Anslag för att renovera Kotkaniemi, museet över P.E. Svinhufvuds hem (29.80.75)

—

Budgetmotion BM 297/2012 rd Jussi Niinistö saf m.fl. Anslag för reparation och beläggning av bygdeväg 11099 på sträckan Leppäkorpi—Kiikala (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 298/2012 rd Jussi Niinistö saf m.fl. Anslag för statlig ersättning för
pension under värnpliktstjänstgöring och civiltjänst (33.40.53)

—

Budgetmotion BM 299/2012 rd Jussi Niinistö saf m.fl. Anslag för betalning av frontunderstöd till utlänningar (33.50.54)

—

Budgetmotion BM 300/2012 rd Mikaela Nylander sv m.fl. Anslag för att slutföra beläggningen av Labbyvägen—Hindersbyvägen i Lappträsk (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 301/2012 rd Mikaela Nylander sv m.fl. Anslag för ombyggnad av bansträckan Lovisa—Lahtis (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 302/2012 rd Mikaela Nylander sv m.fl. Anslag för Borgå skärgårdsväg
(31.10.20)
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Budgetmotion BM 303/2012 rd Mikaela Nylander sv m.fl. Anslag för telefonrådgivning
för personer utsatta för våld i nära relationer och annat könsrelaterat våld (33.03.04)

—

Budgetmotion BM 304/2012 rd Mikaela Nylander sv m.fl. Anslag för det tväradministrativa programmet för att minska våld mot kvinnor (33.03.04)

—

Budgetmotion BM 305/2012 rd Mikaela Nylander sv m.fl. Anslag för vård av psykiatriska
patienter (33.60)

—

Budgetmotion BM 306/2012 rd Mats Nylund sv m.fl. Anslag för utvecklande av växthusnäringen (30.20.46)

—

Budgetmotion BM 307/2012 rd Mats Nylund sv m.fl. Anslag för mera frukt och grönsaker
i skolorna (30.20.41)

—

Budgetmotion BM 308/2012 rd Mats Nylund sv m.fl. Anslag för att kartera sur sulfatjord
och lägga upp ett förebyggande program (30.50.20)

—

Budgetmotion BM 309/2012 rd Mats Nylund sv m.fl. Anslag för en gång-, cykel- och mopedväg vid landsväg 741 i Pedersöre kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 310/2012 rd Mats Nylund sv m.fl. Anslag för förbättring av trafiksäkerheten på regionväg 748 i Kronoby (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 311/2012 rd Mats Nylund sv m.fl. Anslag för ett program för tjänster på
landsbygden (32.50.62)

—

Budgetmotion BM 312/2012 rd Mats Nylund sv Anslag för byaverksamhet (32.50.62)

—

Budgetmotion BM 313/2012 rd Pentti Oinonen saf m.fl. Anslag för att rusta upp omgivningen kring Raatteen tie och Raatteenportti och bygga ut utställningen i Raatteenportti,
Suomussalmi (29.80.50)

—

Budgetmotion BM 314/2012 rd Pentti Oinonen saf m.fl. Anslag för att inrätta karelska
språkbadsgrupper (29.91)

—

Budgetmotion BM 315/2012 rd Pentti Oinonen saf m.fl. Anslag för att förbinda Kivirannantie med Herajärventie i Kontiolahti (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 316/2012 rd Pentti Oinonen saf m.fl. Anslag för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan kyrkbyn—Pappilanmäki i Rautavaara kommun
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 317/2012 rd Pentti Oinonen saf m.fl. Anslag för att asfaltera en obelagd
vägsträcka i Kari i Rautavaara (31.10.20)
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Budgetmotion BM 318/2012 rd Pentti Oinonen saf m.fl. Anslag för ombyggnad av Jonsantie i Varpaisjärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 319/2012 rd Pentti Oinonen saf m.fl. Anslag för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs stamväg 77 på sträckan Hamula—Kinnulanlahti i Maaninka
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 320/2012 rd Pentti Oinonen saf m.fl. Anslag för ökad forskning om torv
(32.20.01)

—

Budgetmotion BM 321/2012 rd Johanna Ojala-Niemelä sd m.fl. Anslag för köp av reguljärflygstjänster på Enontekis flygplats (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 322/2012 rd Johanna Ojala-Niemelä sd m.fl. Anslag för ombyggnad av
riksväg 21 mellan Muonio och Kilpisjärvi (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 323/2012 rd Johanna Ojala-Niemelä sd m.fl. Anslag för att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster på samiska (33.60.36)

—

Budgetmotion BM 324/2012 rd Johanna Ojala-Niemelä sd m.fl. Anslag för vikariehjälp för
renskötare (33.80.42)

—

Budgetmotion BM 325/2012 rd Sari Palm kd m.fl. Anslag till universiteten för fler nybörjarplatser inom utbildningen i socialarbete (29.40.50)

—

Budgetmotion BM 326/2012 rd Sari Palm kd m.fl. Anslag för underhåll och förbättring av
enskilda vägar (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 327/2012 rd Aila Paloniemi cent Anslag för att trygga folkhögskolornas verksamhetsmöjligheter (29.30.30)

—

Budgetmotion BM 328/2012 rd Aila Paloniemi cent m.fl. Anslag till kommuner i mellersta Finland för utökad vägledning för unga, ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete (29.91.50)

—

Budgetmotion BM 329/2012 rd Mauri Pekkarinen cent m.fl. Anslag för att bygga om riksväg 4 till motorväg på sträckan Kirri—Tikkakoski (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 330/2012 rd Mauri Pekkarinen cent m.fl. Anslag för fortsatt områdesarkitektverksamhet (35.20.37)

—

Budgetmotion BM 331/2012 rd Aino-Kaisa Pekonen vas Anslag för att förbättra trafikkapaciteten på bansträckan Helsingfors—Riihimäki (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 332/2012 rd Raimo Piirainen sd m.fl. Anslag för beläggning av Vuoreslahdentie i Kajanaland (31.10.20)
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Budgetmotion BM 333/2012 rd Arto Pirttilahti cent m.fl. Anslag för en gång- och cykelväg mellan Poukantie och Syväojantie i Ruovesi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 334/2012 rd Arto Pirttilahti cent m.fl. Anslag för en cirkulationsplats i
korsningen mellan stamväg 56 och 58 i Mänttä-Vilppula (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 335/2012 rd Arto Pirttilahti cent m.fl. Anslag för en cirkulationsplats i
korsningen mellan stamväg 66 och regionalväg 337 i Ruovesi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 336/2012 rd Arto Pirttilahti cent Anslag för förbättring av landsväg 346
på sträckan Kotala—Innala, Virrat och Mänttä—Vilppula (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 337/2012 rd Arto Pirttilahti cent m.fl. Anslag för att förbättra persontransporten på banavsnittet Tammerfors—Mänttä—Vilppula och öppna banavsnittet Vilppula station—Mänttä centrum (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 338/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för att på nytt inrätta en enhet för
övervakning av illegal utländsk arbetskraft (26.10.01)

—

Budgetmotion BM 339/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för polisens omkostnader
(26.10.01)

—

Budgetmotion BM 340/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för Gränsbevakningsväsendets
omkostnader (26.20.01)

—

Budgetmotion BM 341/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för driftsutgifterna vid Varkaus
teater (29.80.31)

—

Budgetmotion BM 342/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för att främja fritidsfiske bland
unga (29.91.50)

—

Budgetmotion BM 343/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för vattendrags- och vattenförsörjningsarbeten (30.50.20)

—

Budgetmotion BM 344/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för ombyggnad av Saikarintie på
sträckan Rautalampi—Tervo (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 345/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för att påbörja planeringen av en
kanal mellan Saimen och Päijänne (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 346/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för ombyggnad av riksväg 9 på
sträckan Kuopio—Riistavesi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 347/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för en väg för gång-, cykel- och
mopedtrafik längs Puurtilantie i Varkaus mellan riksväg 23 och Kopolanniemi (31.10.20)
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Budgetmotion BM 348/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för att förlänga vägen för gång-,
cykel- och mopedtrafik i Juankoski längs landsväg 569 mot Kaavi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 349/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för en väg för gång-, cykel- och
mopedtrafik mellan Leppävirta och Sorsakoski industriområde (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 350/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för förbättring av riksväg 23 på
sträckan Joensuu—Viinijärvi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 351/2012 rd Kari Rajamäki sd m.fl. Anslag för basväghållning
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 352/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för stöd till kollektivtrafiken
(31.30.63)

—

Budgetmotion BM 353/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för byaverksamhet (32.50.62)

—

Budgetmotion BM 354/2012 rd Kari Rajamäki sd Anslag för psykiatrisk vård av barn och
ungdomar (33.60)

—

Budgetmotion BM 355/2012 rd Antti Rantakangas cent Anslag till ersättning för exceptionella skördeskador (30.20.42)

—

Budgetmotion BM 356/2012 rd Leena Rauhala kd m.fl. Anslag för att främja likabehandling av unga romer och förebygga utanförskap (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 357/2012 rd Leena Rauhala kd m.fl. Anslag för att utveckla verksamheten i organisationer som arbetar med kristen missbrukarvård (33.90.50)

—

Budgetmotion BM 358/2012 rd Juha Rehula cent m.fl. Anslag för att utveckla forskningsparken Cleantech i Lahtis (32.20.40)

—

Budgetmotion BM 359/2012 rd Juha Rehula cent m.fl. Anslag för att förbättra riksväg 24
på sträckan Lahtis—Vääksy—Padasjoki (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 360/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för utveckling av landsbygdsnäringar (30.10.50)

—

Budgetmotion BM 361/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för 4H-verksamhet
(30.10.55)

—

Budgetmotion BM 362/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för ombyggnad av landsväg 15872 i Lieksa stad (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 363/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan Ylämylly—Vaivio i Liperi (31.10.20)
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—

Budgetmotion BM 364/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för att ersätta Hirvisalmi
färja med en bro i Juuka (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 365/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för att bygga Ylämylly
och Käsämä korsning i Liperi kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 366/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för ombyggnad av riksväg 23 på sträckan Varkaus—Kontkala (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 367/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för företagens investerings- och utvecklingsprojekt (32.30.45)

—

Budgetmotion BM 368/2012 rd Eero Reijonen cent m.fl. Anslag för miljövårdsarbeten
(35.10.61)

—

Budgetmotion BM 369/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för en bro för gång-, cykel- och
mopedtrafik i Vuononsalmi i Keitele (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 370/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för att starta ombyggnaden av
landsvägen på sträckan Hautolahti—Jouhteninen i Kuopio (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 371/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för planering av en kanal för
småbåtar mellan Hankavesi och Etelä-Konnevesi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 372/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för att planera trafiksäkerhet på
och ombyggnad av landsväg 551 på sträckan Haminalahti—Pihkainmäki i Kuopio
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 373/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för ombyggnad och beläggning
av landsväg 570 på sträckan Hankamäki—Säyneinen (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 374/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för en väg för gång-, cykel- och
mopedtrafik på sträckan Siilinjärvi kommungräns—Kinnulanlahti i Maaninka (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 375/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för ombyggnad och beläggning
av Mäntyjärvi bygdeväg i Kaavi på sträckan Mäntyjärvi—Losomäki (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 376/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för planering av en övergripande förbättring av riksväg 9 på sträckan Hankasalmi—Niirala gränsstation (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 377/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för ombyggnad och beläggning
av landsvägen på sträckan Luvelahti—Särkinen i Kuopio (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 378/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för ombyggnad och beläggning
av Saikarin tie på sträckan Iisvesi—Keitele (31.10.20)

180

Betänkande FiUB 39/2012 rd
BILAGA: Budgetmotioner
—

Budgetmotion BM 379/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för att planera och inleda basväghållning på Kylylahti gruvas influensområde i Kaavi—Polvijärvi—Outokumpu
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 380/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för att förbättra landsväg 870 på
sträckan stamväg 87—gränsen till landskapet Norra Savolax (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 381/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för ombyggnad av landsväg
572 på sträckan Luikonlahti—Tuusniemi (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 382/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för att elektrifiera banan Siilinjärvi—Viinijärvi på sträckan Yaras fabrik i Siilinjärvi—Savonrata (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 383/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för ombyggnad av bangården
för gods- och persontransport i Kuopio (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 384/2012 rd Markku Rossi cent m.fl. Anslag för att höja landskapsutvecklingspengarna (32.50.43)

—

Budgetmotion BM 385/2012 rd Markku Rossi cent Anslag för att förbereda inrättande av
Savupirtit nationalpark i Konnevesi och Rautalampi (35.10.52)

—

Budgetmotion BM 386/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för en gränsstation och tullbyggnad i Raja-Jooseppi (28.10.02)

—

Budgetmotion BM 387/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för ombyggnad av Övertorneå öppna fängelse (28.20.88)

—

Budgetmotion BM 388/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för att utreda fiskerättigheterna i Torne—Muonio älv (30.40.51)

—

Budgetmotion BM 389/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för ombyggnad av bygdevägarna Vaattojärvi—Poikkijärvi och Venejärvi—Venetti i Kolari kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 390/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för en gång- och cykelväg på
sträckan Nuorgam—Rajala i Utsjoki kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 391/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för en gång- och cykelväg i
Kersilö i Sodankylä (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 392/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för ombyggnad av vägsträckan Ivalo—Nellim i Enare (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 393/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för förbättring av riksväg 21
på sträckan Muonio—Ylimuonio (31.10.20)
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—

Budgetmotion BM 394/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för att bygga en en väg på
sträckan Venejärvi—Kurtakko i Kolari kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 395/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för en gång- och cykelväg på
sträckan Nuotioranta—Kainuunkylä—Pekanpää i Övertorneå kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 396/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för att elektrifiera bansträckan Laurila—Torneå—Kolari (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 397/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för att trygga tillgången till
social- och hälsovårdstjänster på samiska (33.60.36)

—

Budgetmotion BM 398/2012 rd Simo Rundgren cent Anslag för restaurering av Kurtakkojärvi i Kolari (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 399/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Ökade inkomster genom bekämpning av svart ekonomi (11.01.01)

—

Budgetmotion BM 400/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Bibehållna kilometerersättningar (11.01.01)

—

Budgetmotion BM 401/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Bibehållna kilometerersättningar (11.01.02)

—

Budgetmotion BM 402/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Återinförande av förmögenhetsskatten vid ingången av 2013 (11.01)

—

Budgetmotion BM 403/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Höjd förvärvsinkomstskatt i de högsta inkomstklasserna (11.01.01)

—

Budgetmotion BM 404/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Höjt hushållsavdrag
(11.01.01)

—

Budgetmotion BM 405/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Kapitalskattskyldighet
för stora stiftelser (11.01.02)

—

Budgetmotion BM 406/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Höjd undre gräns och
skattelättnad i fråga om mervärdesskatten (11.04.01)

—

Budgetmotion BM 407/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Slopad höjning av mervärdesskattesatserna med en procentenhet (11.04.01)

—

Budgetmotion BM 408/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Sänkning av vissa energiskatter (11.08.07)
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—

Budgetmotion BM 409/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Intäkter från gruvskatten (11.10)

—

Budgetmotion BM 410/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Ökad redovisning till
staten från Finlands Banks vinst (13.04.01)

—

Budgetmotion BM 411/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Minskat anslag för stöd
till riksdagsgruppernas gruppkanslier (21.90.50)

—

Budgetmotion BM 412/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Minskat anslag för understödjande av partiverksamhet (23.20.50)

—

Budgetmotion BM 413/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Minskat anslag för utvecklingssamarbete (24.30.66)

—

Budgetmotion BM 414/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för övriga domstolars omkostnader (25.10.03)

—

Budgetmotion BM 415/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för åklagarväsendets omkostnader (25.30.01)

—

Budgetmotion BM 416/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för polisens omkostnader (26.10.01)

—

Budgetmotion BM 417/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för Gränsbevakningsväsendets omkostnader (26.10.01)

—

Budgetmotion BM 418/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att utreda
möjligheterna att sänka brandmännens pensionsålder (26.30.01)

—

Budgetmotion BM 419/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att slopa nedskärningarna i omkostnaderna för det militära försvaret (27.10.01)

—

Budgetmotion BM 420/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för stöd till försvarsorganisationers verksamhet (27.10.50)

—

Budgetmotion BM 421/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för Tullverkets
omkostnader (28.10.02)

—

Budgetmotion BM 422/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för hemservice
till barnfamiljer (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 423/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för stöd till närståendevårdarnas arbetstrivsel och höjning av stödet för närståendevård (28.90.30)
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—

Budgetmotion BM 424/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för höjd statsandel till kommunerna för basservice (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 426/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att anställa
skolgångsbiträden (29.10.30)

—

Budgetmotion BM 427/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för mindre undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen (29.10.30)

—

Budgetmotion BM 428/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för ett heltäckande skolnät (29.10.30)

—

Budgetmotion BM 429/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för renovering
av läroanstalter i östra Nyland (29.10.34)

—

Budgetmotion BM 430/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för läroavtalsutbildning (29.30.32)

—

Budgetmotion BM 431/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för högkvalitativ undervisning vid yrkeshögskolorna (29.40.30)

—

Budgetmotion BM 432/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för indexhöjning av universitetens finansiering (29.40.50)

—

Budgetmotion BM 433/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att indexreglera studiestödet (29.70.55)

—

Budgetmotion BM 434/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Ökat anslag för tippnings- och penninglotterivinstmedel för att främja ungdomsarbete i östra Nyland
(29.91.50)

—

Budgetmotion BM 435/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (30.20.45)

—

Budgetmotion BM 436/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att trygga en
hållbar virkesproduktion (30.60.44)

—

Budgetmotion BM 437/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för en väg för
gång-, cykel- och mopedtrafik på vägarna 1551 och 1552 på sträckan Tarkis—Vålax korsning i Borgå (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 438/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att förbättra
väg 1605 på sträckan Borgå—Mörskom (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 439/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för bastrafikledshållning (31.10.20)
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—

Budgetmotion BM 440/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för underhåll
och förbättring av enskilda vägar (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 441/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att utveckla
flygplatsverksamheten i landskapen (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 442/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Minskat anslag för företagsstöd (32.20.40)

—

Budgetmotion BM 443/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för sysselsättning av partiellt arbetsföra och funktionshindrade (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 444/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att ta fram
mästare-lärlingsmodeller (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 445/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att sysselsätta ungdomar och personer över 55 år (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 446/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag till Patent- och
registerstyrelsen för övervakning av stiftelsernas medelsanvändning (32.40.03)

—

Budgetmotion BM 447/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Minskat anslag för statlig ersättning till kommunerna för deras kostnader för invandring (32.70.30)

—

Budgetmotion BM 448/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att inrätta en
äldreombudsmannatjänst (33.01.01)

—

Budgetmotion BM 449/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för indexhöjning av barnbidragen (33.10.51)

—

Budgetmotion BM 450/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för hemförlovningspenning till värnpliktiga (33.10.53)

—

Budgetmotion BM 451/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Återinförande av arbetsgivares folkpensionsavgift (33.40.60)

—

Budgetmotion BM 452/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för att främja
välbefinnande och psykisk hälsa bland barn och ungdomar (33.60)

—

Budgetmotion BM 453/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag till föreningen
Fri Från Narkotika rf (33.90.50)

—

Budgetmotion BM 454/2012 rd Pirkko Ruohonen-Lerner saf m.fl. Anslag för reparation av
bostäder för äldre och funktionshindrade för att möjliggöra boende i hemmet (35.20.55)
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—

Budgetmotion BM 455/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Minskat anslag för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (24.10.20)

—

Budgetmotion BM 456/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Minskat anslag till Finlands Atlantsällskap och Finland i Europa rf (24.90.50)

—

Budgetmotion BM 457/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Minskat anslag för Svenska Finlands folkting (29.01.50)

—

Budgetmotion BM 458/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Minskat anslag för omkostnaderna för Europeiska skolan i Helsingfors och EU:s Europaskolor (29.10.01)

—

Budgetmotion BM 459/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag till Lehtimäki
folkhögskola (29.30.30)

—

Budgetmotion BM 460/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag till Suomalaisuuden liitto ry för information om namn och flaggning (29.80.50)

—

Budgetmotion BM 461/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Minskat anslag för stipendier till konstnärer, författare och översättare (29.80.51)

—

Budgetmotion BM 462/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att planera och
genomföra en vägförbindelse mellan stamväg 68 och Jakobstads hamn (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 463/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för ombyggnad av
Pappilantie 17339 i Kurikka (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 464/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för ombyggnad av
förbindelseväg 17685 på sträckan Vasavägen—Ala-Hella i Lappo (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 465/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för ombyggnad av
Polvenkyläntie och Hakunintie i Kurikka (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 466/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att förbättra
landsvägarna 685, 689, 17384, 17390 och öka trafiksäkerheten i Jurva centrum i Kurikka
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 467/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för ombyggnad av
stamväg 44 på sträckan Kauhajoki och Aronkylä—Honkajoki (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 468/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att förbättra
stamväg 63 (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 469/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att förbättra
stamväg 67 (31.10.20)
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—

Budgetmotion BM 470/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att utveckla
riksväg 3 och för att bygga plankorsningar i Laihela och Korsholm (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 471/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att bygga ut
stationen i Bennäs och elektrifiera banavsnittet Bennäs—Alholmen (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 472/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för underhåll av
basvägnätet i Vasa valkrets (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 473/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att förbättra
riksväg 8 på sträckan Vasa—Uleåborg (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 474/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att räta ut riksväg 18 på sträckan Myllymäki—Multia i Etseri (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 475/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att påbörja ombyggnaden av tågbanan mellan Seinäjoki och Kaskö (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 476/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Minskat anslag till Tekes
— utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (32.20.06)

—

Budgetmotion BM 477/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för att starta andra
etappen i projektet Botniaring masterplan (32.20.40)

—

Budgetmotion BM 478/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för ett centrum för
produktionsteknologi i Vasa (32.20.40)

—

Budgetmotion BM 479/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag till Viexpo
(32.20.41)

—

Budgetmotion BM 480/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för landskapsutvecklingspengar till Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens förbund
(32.50.43)

—

Budgetmotion BM 481/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för restaurering av
sjön Valkiajärvi i Seinäjoki och Jalasjärvi (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 482/2012 rd Vesa-Matti Saarakkala saf m.fl. Anslag för restaurering av
sjön Ojutjärvi i Kauhava (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 483/2012 rd Annika Saarikko cent m.fl. Anslag för moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd och mervärdesskatt och allmänna utgifter för
moderskapsförpackningar (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 484/2012 rd Matti Saarinen sd Anslag för planering av en stadsbana
mellan Esbo och Lojo (31.10.20)
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Budgetmotion BM 485/2012 rd Matti Saarinen sd m.fl. Anslag för ombyggnad av riksväg
25 på sträckan Svartå—Mjölbolsta (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 486/2012 rd Maarit Feldt-Ranta sd Anslag för elektrifiering av bansträckan Hangö—Hyvinge (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 487/2012 rd Ari Jalonen saf m.fl. Anslag för att utveckla Bottenhavets
nationalpark (35.10.52)

—

Budgetmotion BM 488/2012 rd Kimmo Sasi saml Anslag för att bygga riksväg 3 på sträckan Ylöjärvi—Sasi (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 489/2012 rd Kimmo Sasi saml Anslag för att främja turism från Kina
och Ryssland (32.20.07)

—

Budgetmotion BM 490/2012 rd Mikko Savola cent m.fl. Anslag för bidrag till folkmusikevenemanget Eteläpohjalaiset Spelit (29.80.52)

—

Budgetmotion BM 491/2012 rd Mikko Savola cent m.fl. Anslag för att slutföra ombyggnaden av Kätkänjoentie (bygdeväg 7071) i Alavo (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 492/2012 rd Mikko Savola cent m.fl. Anslag för att planera och bygga
en cirkulationsplats vid Mäyry i Kuortane (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 493/2012 rd Mikko Savola cent m.fl. Anslag för ombyggnad av Salonkyläntie mellan Tuuri i Töysä och Peränne i Etseri (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 494/2012 rd Mikko Savola cent m.fl. Anslag för ombyggnad av bygdeväg 17253 (Rämäläntie) på sträckan Myllymäenkylä—Vehunkylä i Etseri och Soini
(31.10.20)

—

Budgetmotion BM 495/2012 rd Jouko Skinnari sd m.fl. Anslag för att planera en uträtning
av banan Lahtis—Heinola—S:t Michel (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 496/2012 rd Jouko Skinnari sd m.fl. Anslag för att trygga fortsatt trafik
med Z-tåg (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 497/2012 rd Jouko Skinnari sd m.fl. Anslag för köp och förbättring av
tjänster inom kollektivtrafiken (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 498/2012 rd Ismo Soukola saf m.fl. Anslag för reparation av skolor
med mögel- och inomhusklimatproblem i Egentliga Tavastland (29.10.34)

—

Budgetmotion BM 499/2012 rd Ismo Soukola saf m.fl. Anslag för ombyggnad av det sekundära vägnätet i Egentliga Tavastland (31.10.20)

188

Betänkande FiUB 39/2012 rd
BILAGA: Budgetmotioner
—

Budgetmotion BM 500/2012 rd Ismo Soukola saf m.fl. Ökat anslag för bastrafikledshållning (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 501/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Anslag för att restaurera fyren på Söderskär (29.80.52)

—

Budgetmotion BM 502/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Anslag för statlig ersättning till kommunerna för mottagning av flyktingar under 7 år (32.70.30)

—

Budgetmotion BM 503/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Anslag för att genomföra det statliga
programmet för integrationsfrämjande (32.70.03)

—

Budgetmotion BM 504/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Anslag för statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (29.30.53)

—

Budgetmotion BM 505/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Minskning av anslag för omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (33.03.04)

—

Budgetmotion BM 506/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Minskat anslag för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 507/2012 rd Astrid Thors sv Finansiering av ett nytt barnsjukhus i Mejlans i Helsingfors 33.60

—

Budgetmotion BM 508/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Slopat produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (35.01.21)

—

Budgetmotion BM 509/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Anslag för verksamhet som bedrivs
av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi (29.30.53)

—

Budgetmotion BM 510/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Slopat produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (31.01.21)

—

Budgetmotion BM 511/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Slopat produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (32.01.21)

—

Budgetmotion BM 512/2012 rd Astrid Thors sv Minskning av anslag för intäktsföring av
de statliga affärsverkens vinst (13.05.01)

—

Budgetmotion BM 513/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Anslag för Människorättscentret som
finns i anslutning till justitieombudsmannens kansli och för människorättsdelegationen
(21.20.01)

—

Budgetmotion BM 514/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Slopat produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (25.01.21)
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Budgetmotion BM 515/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Bibehållande av Migrationsverket
26.40

—

Budgetmotion BM 516/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Slopat produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (27.01.21)

—

Budgetmotion BM 517/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Slopat produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (28.01.21)

—

Budgetmotion BM 518/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Anslag för det nationella LUMAcentret (29.40.20)

—

Budgetmotion BM 519/2012 rd Astrid Thors sv m.fl. Anslag för kulturinstitutens verksamhet (29.80.50)

—

Budgetmotion BM 520/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Minskad beräknad inkomstskatteavkastning på grund av skattefrihet för stödet för närståendevård (11.01.01)

—

Budgetmotion BM 521/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för polisens omkostnader (26.10.01)

—

Budgetmotion BM 522/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för militärt försvar
(27.10.01)

—

Budgetmotion BM 523/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för att stärka den
kommunala hemvårdshjälpen till barnfamiljer (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 524/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för sanering av fuktoch mögelskadade grundskolor (29.10.34)

—

Budgetmotion BM 525/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för utökad läroavtalsutbildning (29.30.32)

—

Budgetmotion BM 526/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för nationellt stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen (30.20.40)

—

Budgetmotion BM 527/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (30.50.31)

—

Budgetmotion BM 528/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för stöd till hållbar
virkesproduktion (30.60.44)

—

Budgetmotion BM 529/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent Anslag för bullerskydd längs riksväg 6 i Oritlampi tätort (31.10.20)
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Budgetmotion BM 530/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för underhåll av
bastrafikleder (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 531/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent Anslag för att slutföra förbättringen av riksväg 6 i Koria (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 532/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 533/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för köp av regional
och lokal kollektivtrafik (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 534/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för regionalt transportstöd (32.30.44)

—

Budgetmotion BM 535/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för lönesubvention
för den första utomstående anställda (32.30.45)

—

Budgetmotion BM 536/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för landskapsutvecklingspengar (32.50.43)

—

Budgetmotion BM 537/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för att låta Folkpensionsanstalten ta över utbetalningen av stödet till närståendevård (33.10)

—

Budgetmotion BM 538/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för avbytartjänster
för lantbruksföretagare (33.80.40)

—

Budgetmotion BM 539/2012 rd Kimmo Tiilikainen cent m.fl. Anslag för att bygga hissar
och byta uppvärmningsform (35.20.55)

—

Budgetmotion BM 540/2012 rd Lenita Toivakka saml m.fl. Anslag för hyreskostnader för
arkivverkets centralarkiv (29.40.02)

—

Budgetmotion BM 541/2012 rd Maria Tolppanen saf m.fl. Anslag för förbättring av regionalväg 661 på sträckan Kauhajoki—Storå (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 542/2012 rd Maria Tolppanen saf m.fl. Anslag för utveckling av trafiken i Kvarken (31.30.43)

—

Budgetmotion BM 543/2012 rd Reijo Tossavainen saf Anslag för en väg för gång-, cykeloch mopedtrafik i Kouvola på sträckan Tuohikotti—Kääpälä (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 544/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag till Savonlinnan taidelukio
för att främja trumpetspel och upphandla instrument (29.10.01)
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Budgetmotion BM 545/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag till Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys (29.80.52)

—

Budgetmotion BM 546/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag för att förbättra gränsövergångsstället i Parikkala—Syväoro (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 547/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag för att rusta upp vägsträckor
som behöver akut ombyggnad i landskapet Södra Savolax (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 548/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag för trafikmiljön i Nyslotts
centrum (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 549/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag för underhåll, förbättring och
byggkostnader för enskilda vägar i landskapet Södra Savolax (31.10.50)

—

Budgetmotion BM 550/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag för att införa persontrafik på
bansträckan Nyslott—Pieksämäki (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 551/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag för att sysselsätta personer
över 50 år i landskapet Södra Savolax (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 552/2012 rd Kaj Turunen saf m.fl. Anslag för att sysselsätta unga i
landskapet Södra Savolax (32.30.51)

—

Budgetmotion BM 553/2012 rd Kauko Tuupainen saf m.fl. Anslag för att bygga skolor i
mellersta Finland (29.10.34)

—

Budgetmotion BM 554/2012 rd Kauko Tuupainen saf m.fl. Anslag för att delvis bygga om
förbindelseväg 6250 på sträckan Uurainen—Höytiä—Yläkintaus—Kintaus (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 555/2012 rd Kauko Tuupainen saf m.fl. Anslag för att bygga om förbindelseväg 16691 i Jyväskylä (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 556/2012 rd Kauko Tuupainen saf m.fl. Anslag för att utreda en övergång från brutet index till halvvägsindex i arbetspensionerna (33.01.01)

—

Budgetmotion BM 557/2012 rd Kauko Tuupainen saf m.fl. Anslag för andra etappen i restaureringen av Laajalahti i mellersta Finland (35.10.61)

—

Budgetmotion BM 558/2012 rd Jan Vapaavuori saml m.fl. Anslag för rehabilitering av veteraner (33.50.57)

—

Budgetmotion BM 559/2012 rd Mirja Vehkaperä cent Anslag för att förbättra servicen i
gästhamnar i havsområdet (35.10.52)

192

Betänkande FiUB 39/2012 rd
BILAGA: Budgetmotioner
—

Budgetmotion BM 560/2012 rd Anu Vehviläinen cent m.fl. Anslag för ombyggnad av
skolcentret i Kontiolahti (29.10.34)

—

Budgetmotion BM 561/2012 rd Anu Vehviläinen cent m.fl. Anslag för ombyggnad av
skolcentret i Kitee (29.10.34)

—

Budgetmotion BM 562/2012 rd Anu Vehviläinen cent m.fl. Anslag för ombyggnad av
Lieksa bibliotek (29.80.34)

—

Budgetmotion BM 563/2012 rd Anu Vehviläinen cent m.fl. Anslag för trafikmiljön i Puhos, Kitee (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 564/2012 rd Anu Vehviläinen cent m.fl. Anslag för en planskild korsning vid Raatekangas i Joensuu (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 565/2012 rd Anu Vehviläinen cent m.fl. Anslag för ombyggnad av huvudhälsovårdscentralen i Nurmes (33.60.31)

—

Budgetmotion BM 566/2012 rd Pauliina Viitamies sd m.fl. Anslag för ombyggnad av riksväg 5 på sträckan S:t Michel—Juva (31.10.77)

—

Budgetmotion BM 567/2012 rd Pia Viitanen sd m.fl. Anslag för att höja understöden efter
prövning till studiecentralerna i form av studiesedlar och understöd för kvalitetsutveckling
och annan utveckling (29.30.30)

—

Budgetmotion BM 568/2012 rd Pia Viitanen sd m.fl. Anslag till vänskapsföreningar
(29.80.50)

—

Budgetmotion BM 569/2012 rd Erkki Virtanen vänst Anslag för datasystemprojekt i stat
och kommun (28.90.20)

—

Budgetmotion BM 570/2012 rd Pertti Virtanen saf m.fl. Anslag för att åtgärda situationen i
fråga om replokaler i Tammerfors och Tammerforsregionen (29.80.52)

—

Budgetmotion BM 571/2012 rd Pertti Virtanen saf m.fl. Anslag för en arbetsgrupp med
uppgift att förbereda återtagande av beslutet om en tunnel i Tammerfors (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 572/2012 rd Stefan Wallin sv m.fl. Höjning av intäkter för spöfiskeavgifter (12.30.43)

—

Budgetmotion BM 573/2012 rd Stefan Wallin sv m.fl. Anslag för återbäring till vattenägarna av avgifter för tillstånd till fiske (30.40.52)

—

Budgetmotion BM 574/2012 rd Stefan Wallin sv Anslag för öppnande av småbåtsfarleder i
Kimitoöns kommun (31.10.20)
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Budgetmotion BM 575/2012 rd Stefan Wallin sv Anslag för en gång-, cykel- och mopedväg mellan Kulla och Släts by i Kimitoöns kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 576/2012 rd Stefan Wallin sv Anslag för en gång-, cykel- och mopedväg mellan Nagu och Prostvik (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 577/2012 rd Stefan Wallin sv Minskning av anslaget för omkostnader
för Institutet för hälsa och välfärd (33.03.04)

—

Budgetmotion BM 578/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag till Informationsbyrån Alternativ
till EU för ökad informationsverksamhet (24.90.50)

—

Budgetmotion BM 579/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag till åklagarväsendet för att bekämpa svart ekonomi och ekonomiska brott (25.30.01)

—

Budgetmotion BM 580/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Tarvasjoki kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 581/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Sagu kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 582/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för att höja statsandelarna till
kommunerna (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 583/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Aura kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 584/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Pemars kommun (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 585/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för behovsprövad höjning av statsandelen till Salo stad (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 586/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för att utöka stödet för närståendevård och stödtjänsterna (28.90.30)

—

Budgetmotion BM 587/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Indexjusteringar av statsandelarna för
undervisning och kultur (29)

—

Budgetmotion BM 588/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Genomförande av universitetsindex för
finansiering av universitet och vetenskap (29)

—

Budgetmotion BM 589/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för att förbättra riksväg 8 på
sträckan Åbo—Björneborg (31.10.77)
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Budgetmotion BM 590/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för utredningsarbete och planering för att starta lokaltågstrafik i Egentliga Finland (31.30.63)

—

Budgetmotion BM 591/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för stöd till närradioverksamhet
och kommunikativa tjänster (31.40)

—

Budgetmotion BM 592/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för att utreda en övergång från
brutet index till halvvägsindex i arbetspensionerna (33.01.01)

—

Budgetmotion BM 593/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för indexjustering av barnbidragen (33.10.51)

—

Budgetmotion BM 594/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för fler inspektörer som övervakar anlitandet av utländsk arbetskraft i sydvästra Finland (33.70.01)

—

Budgetmotion BM 595/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för tandvård till mentalvårdspatienter (33.70.50)

—

Budgetmotion BM 596/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag för rehabilitering och hälsorådgivning för asbestexponerade (33.70.50)

—

Budgetmotion BM 597/2012 rd Jyrki Yrttiaho vg Anslag till understöd för renovering av
bostäder (35.20.55)

—

Budgetmotion BM 598/2012 rd Peter Östman kd m.fl. Anslag för drifts- och underhållsutgifter för förvaltningens säkerhetsnätverk (TUVE) (26.01.20)

—

Budgetmotion BM 599/2012 rd Peter Östman kd m.fl. Anslag för att inrätta ett system för
återbäring av dieselskatt för tung trafik (28.91.41)

—

Budgetmotion BM 600/2012 rd Peter Östman kd m.fl. Anslag för ombyggnad av landsväg
7390 och förbindelseväg 17903 i Pedersöre kommun (31.10.20)

—

Budgetmotion BM 601/2012 rd Peter Östman kd m.fl. Anslag för telefonrådgivningen Talousapu för företagare (32.20.41)

—

Budgetmotion BM 602/2012 rd Mikko Savola cent m.fl. Anslag för Försvarsmaktens omkostnader för fler repetitionsövningar (27.10.01)
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