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REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN
OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en andra tilläggsbudget för 2014.
Helsingfors den 4 september 2014

Statsminister

ALEXANDER STUBB

Finansminister Antti Rinne
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Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tillläggsbudget för 2014.
Motorer för tillväxten inom världsekonomin är framför allt Förenta
staterna och Storbritannien, då dessa ekonomier lämnar finanskrisen bakom sig. Även Europas ekonomi återhämtar sig långsamt efter en utdragen konjunkturnedgång. Däremot är tillväxten i många
tillväxtekonomier betydligt långsammare än vad som hittills varit
fallet. Dessutom överskuggas industriländernas tillväxtutsikter av
geopolitiska spänningar i bl.a. Ryssland, Irak och Libyen.

Ekonomiska utsikter

EU:s sanktioner eller Rysslands motsanktioner har inga betydande
direkta makroekonomiska konsekvenser för Finland. Däremot kan
de indirekta verkningarna bli betydande, om krisen blir långvarig.
Finlands ekonomi befann sig i en konjunkturnedgång vid årsskiftet,
men började öka något under våren. En gradvis återhämtning inom
exporten stöder den ekonomiska återhämtningen. Å andra sidan
minskar de privata investeringarna betydligt, och konsumtionsefterfrågan förväntas inte heller öka. Till följd av nedgången i början av
året beräknas totalproduktionen i Finland i genomsnitt inte öka under 2014.
Situationen på arbetsmarknaden försämras fortsättningsvis. Arbetslöshetsgraden förväntas stiga till 8,6 procent och sysselsättningen
minskar med 0,4 % jämfört med året innan. Pristrycket försvagas
fortsättningsvis och inflationen stannar på 1,1 %, varav den indirekta beskattningens inverkan är ca ½ procentenhet.
En av tyngdpunkterna för statsminister Stubbs regering är att stödja
tillväxten, sysselsättningen och köpkraften. Vid regeringsförhandlingarna beslutades om nya åtgärder för att stärka tillväxten och sysselsättningen. Följande åtgärder under 2014 som ansluter till regeringsprogrammet ingår i denna tilläggsbudgetproposition: slopandet
av kraftverksskatten, satsningar på vissa trafik- och trafikledsprojekt och ökningen av statens bostadsfonds bevillningsfullmakt för
startbidrag.

Regeringsprogrammet
för statsminister Stubbs
regering

Kalkylen över skatteinkomster sänks med ett nettobelopp på 360
miljoner euro. Intäktskalkylerna för flera indirekta skatter sänks på
grund av de försämrade utsikterna för den ekonomiska utvecklingen
samt uppgifterna om influtna skatter. Bland annat sänks intäktskalkylen för mervärdesskatten med 247 miljoner euro. På motsvarande
sätt sänks intäktskalkylen för energiskatterna med 128 miljoner
euro och för bilskatten med 57 miljoner euro.

Inkomstposter

Å andra sidan höjs uppskattningen av inflödet av skatt på förvärvsoch kapitalinkomst med 120 miljoner euro. Tillägget föranleds av
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ökningen av de belopp som influtit under början av året i källskatt
som betalas av begränsat skattskyldiga samt av förhandsuppgifter
om den slutliga beskattningen 2013, enligt vilka skatterna på kapitalinkomst är större än beräknat.
Till följd av uppgifterna om influtna belopp och de intäktsprognoser
som uppdaterats utifrån dem minskas intäktskalkylen för skatt på
arv och gåva med 120 miljoner euro och höjs intäktskalkylen för
överlåtelseskatt med 80 miljoner euro.
Kraftverksskatten (den s.k. windfall-skatten), som ännu inte har
satts i kraft, återtas och uppskattningen av skatteintäkterna stryks.
Uppskattningen av de lån som återbetalas till staten höjs med 127,4
miljoner euro på grund av att Island återbetalat ett lån i förtid.
Trafik- och trafikledsprojekt

För att göra tunga transporter och specialtransporter norrut smidigare föreslås 0,5 miljoner euro för att reparera Isohaara gamla bro
på riksväg 4. Det föreslås att havsfarleden till Raumo fördjupas
(kostnadsförslag 20 miljoner euro). Det föreslås att lv 148 förbättras
vid Kervovägen på grund av att det byggs en logistikcentral i området (totalkostnadsförslag 18,5 miljoner euro, varav statens andel 13
miljoner euro). Det föreslås att det byggs en planskild anslutning i
Arolammi på sv 3, som främjar utvecklingen av markanvändningen
i Riihimäkiområdet och bidrar till sysselsättningen i området (totalkostnadsförslag 18 miljoner euro, varav statens andel 6 miljoner euro). Dessutom föreslås som nytt projekt en grundlig förbättring av
sträckan Viitasaari—Keitele på sv 77 för att göra skogsindustrins
virkesförsörjning och produkttransporter, gödsel- och kemikalietransporterna samt mjölk- och djurtransporterna smidigare (kostnadsförslag 13 miljoner euro). Av de pågående projekten utvidgas
projektet rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg och kostnadsförslaget
höjs med 12,5 miljoner euro. Projektet rv 8 Åbo—Björneborg utvidgas så att den fyrfiliga vägen förlängs med ca 2,5 km från Masku
till Nousis. Projektets kostnadsförslag höjs dock inte på grund av
detta, utan minskar med 10 miljoner euro på grund av nya planeringslösningar och kostnadsbesparingar till följd av en lyckad konkurrensutsättning.

Stöd till trafiken

Till miljöstöd för fartygsinvesteringar beviljades i budgeten för
2013 en fullmakt på 30 miljoner euro att göra investeringar som förbättrar miljöskyddet i fartyg som redan är i bruk. Det föreslås att stödet utvidgas till att även gälla miljöinvesteringar i nya fartyg. Det
föreslås att den del av fullmakten som beviljades i budgeten för
2013 och som ännu inte utnyttjats kan användas till detta ändamål.

Boende

I överensstämmelse med regeringsprogrammet föreslås att det temporära startbidrag som är avsett för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus, hyreshus och bostadsrättshus ökas med 40 miljoner euro
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till 140 miljoner euro. Bidraget får uppgå till högst 10 procent av de
godkända ombyggnadskostnaderna.
För att trygga förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk i den situation som uppstått till följd av Rysslands ekonomiska sanktioner föreslås ett anslag av engångsnatur på 20 miljoner euro för riktat stöd
till jordbruket.

Livsmedelssektorn

Till genomförandet av ett program för export av livsmedel tillsammans med Livsmedelsindustriförbundet och Team Finland-aktörer
anvisas ett tilläggsanslag på 1,3 miljoner euro.
Till den allmänbildande utbildningen föreslås ett tilläggsanslag på
15 miljoner euro för att minska undervisningsgruppernas storlek
och utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.

Utbildning

Till följd av strukturomvandlingen inom IKT-sektorn, särskilt på
grund av uppsägningarna i Uleåborgsregionen föreslås ett tilläggsanslag på 8,5 miljoner euro och en ytterligare bevillningsfullmakt
på 12 miljoner euro till stödet för plötslig strukturomvandling.

Strukturella förändringar

Bevillningsfullmakten och tilläggsanslaget används till utvecklingsbidrag till företag, främst små och medelstora sådana, för skapande av ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser i områden som
drabbats av förlorade arbetstillfällen till följd av plötsliga strukturförändringar samt till att sätta fart på internationaliseringen av företagsverksamhet och att stödja företagen i deras ansträngningar att
hitta nya exportmarknader för att ersätta den minskande exporten
till Ryssland. Dessutom är avsikten att anslaget ska användas för anskaffning av arbetskraftsutbildning samt till lönesubventioner och
startpeng.
Till Skatteförvaltningen föreslås ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner
euro för utgifter för de datasystemändringar och andra förberedelser
som barnavdraget förutsätter.

Övriga preciseringar

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med
233 miljoner euro och ökningen av anslagen med 95 miljoner euro
ökar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2014 behovet av statens nettoupplåning med 327 miljoner euro. Statens nettoupplåning
2014 föreslås uppgå till 7,4 miljarder euro. På basis av det som budgeterats beräknas statsskulden vid utgången av 2014 uppgå till cirka
97 miljarder euro, vilket är cirka 48 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Balans och statsskulden
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Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

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

Ramen för valperioden

2013
Bokslut

2014
Godkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)

2014
Regeringens
budgetprop.

2014
Sammanlagt

54 587
1 737

54 584
1 814

95
-

54 679
1 814

46 172
38 740
7 432

47 479
39 602
7 877

-233
-360
127

47 246
39 242
8 004

6 420
6 424
-4

7 105
7 155
-50

327
327
-

7 433
7 483
-50

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med
ca 95 miljoner euro. Nivån för ramutgifterna för 2014 blir därmed
42 825 miljoner euro.
Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2014 till 42 851 miljoner euro.
Den ofördelade reserven för slutet av året blir därmed 26 miljoner
euro.

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2014 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)

Regeringens
budgetprop.

Sammanlagt

Skatter och inkomster av skattenatur
Inkomster av blandad natur
Ränteinkomster, inkomster av försäljning
av aktier och intäktsföring av vinst
15.
Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)

39 602 148 000
4 889 914 000

-360 000 000 39 242 148 000
- 4 889 914 000

47 478 714 000

-232 552 000 47 246 162 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

7 105 280 000
54 583 994 000

327 406 000 7 432 686 000
94 854 000 54 678 848 000

2 585 000 000

-

2 585 000 000

401 652 000

127 448 000

529 100 000
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De av riksdagen godkända anslagen för 2014 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro

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

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
30.
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
31.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

Godkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)
157 597 000
37 710 000
111 841 000
1 347 422 000
897 239 000
1 271 024 000
2 739 854 000
17 085 946 000

Regeringens
budgetprop.

Sammanlagt

157 597 000
37 710 000
111 841 000
- 1 347 422 000
897 239 000
- 1 271 024 000
- 2 739 854 000
1 454 000 17 087 400 000

6 662 792 000

15 000 000

6 677 792 000

2 668 389 000

20 100 000

2 688 489 000

3 016 309 000

48 500 000

3 064 809 000

3 617 946 000

9 800 000

3 627 746 000

12 880 025 000
276 300 000
1 813 600 000
54 583 994 000

- 12 880 025 000
276 300 000
- 1 813 600 000
94 854 000 54 678 848 000

II tilläggsbudgeten för 2014
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg ..............................
04. Skatt på arv och gåva, avdrag ..........................................................
06. Kraftverksskatt, avdrag ....................................................................
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt, avdrag ....................................................................
02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg .......................................
08. Punktskatter
07. Energiskatter, avdrag .......................................................................
10. Övriga skatter
03. Bilskatt, avdrag ................................................................................
05. Överlåtelseskatt, tillägg ...................................................................

€
-360 000 000
-50 000 000
120 000 000
-120 000 000
-50 000 000
-205 000 000
-247 000 000
42 000 000
-128 000 000
-128 000 000
23 000 000
-57 000 000
80 000 000
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Avdelning 15
15. LÅN

454 854 000

01. Lån som återbetalas till staten

127 448 000

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

Inkomstposternas totalbelopp:
94 854 000

127 448 000
327 406 000
327 406 000
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Huvudtitel 28

€

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 454 000

10. Beskattningen och tullväsendet

2 500 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................

2 500 000
-1 046 000
-1 046 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

15 000 000

10. Allmänbildande utbildning

15 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens
driftskostnader (förslagsanslag), tillägg ..........................................

15 000 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20 100 000

10. Utvecklande av landsbygden

20 000 000

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) ......................................................................
50. Vattenhushållning
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................

20 000 000
100 000
100 000
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Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48 500 000

10. Trafiknätet

48 500 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) ...........

500 000
48 000 000
—
—

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9 800 000

20. Närings- och innovationspolitik

6 300 000

41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer
för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg .........................................................................
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

6 300 000
3 500 000
500 000
3 000 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

—

20. Samhällen, byggande och boende

—

60. Överföring till statens bostadsfond ..................................................

Anslagens totalbelopp:
94 854 000

—
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Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 120 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den uppdaterade inkomstprognosen som i fråga om källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga uppdaterats på basis av uppgifterna om influtna belopp år 2014 samt av förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen 2013. Ökningen av de belopp som influtit under början av året höjer beräkningen av statens intäkter från skatt på förvärvsoch kapitalinkomster med ca 80 miljoner euro. Av förhandsuppgifterna om beskattningen 2013
framgick det att skatten på kapitalinkomster var större än väntat, vilket höjer beräkningen av statens intäkter av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster med ca 40 miljoner euro.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

120 000 000
8 676 000 000
7 847 885 671
7 868 649 745

11.04
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04. Skatt på arv och gåva
Under momentet dras det av 120 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att de skatteinkomster som influtit i början av 2014 varit
mindre än väntat samt av inkomstprognosen för slutet av 2014, som har sänkts på basis av förhandsuppgifter om inkomstutfallet för slutet av 2014.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

-120 000 000
630 000 000
646 211 639
509 241 806

06. Kraftverksskatt
Under momentet dras det av 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet och inkomstposten under det slopas i budgeten. Den
godkända och stadfästa kraftverksskatten, som ännu inte har satts i kraft, återtas i enlighet med
regeringsprogrammet av den 19 juni 2014. Skatten för 2014 skulle i sin helhet tas ut i slutet av
2014. Återtagandet av kraftverksskatten leder således till att staten inte får några skatteintäkter.
2014 II tilläggsb.
2014 budget

-50 000 000
50 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 247 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror på att prognosen för den ekonomiska utvecklingen försämrats
och på att de inkomster av mervärdesskatt som inflöt i januari—juli var mindre än väntat. Den
privata konsumtionen förväntas 2014 öka ca 1,1 %, medan uppskattningen i den ordinarie budgeten var 3,2 %.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

-247 000 000
-165 000 000
17 030 000 000
16 433 747 647
15 814 472 344

02. Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 42 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget till inkomstposten föranleds av att de influtna inkomsterna av försäkringspremieskatten var högre än väntat i januari—juli 2014.
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2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

42 000 000
706 000 000
712 309 259
660 238 976

08. Punktskatter
07. Energiskatter
Under momentet dras det av 128 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den uppdaterade inkomstposten på basis av uppgifterna
över influtna belopp i januari—juli. Utvecklingen i fråga om influtna energiskatter har sedan hösten 2013 varit något lägre än beräknat. Utvecklingen vad gäller skattebasen och det därmed försämrade energiskatteutfallet bottnar huvudsakligen i en minskad ekonomisk aktivitet till följd av
den försvagade konjunkturen.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

-128 000 000
4 400 000 000
4 170 712 814
4 103 436 263

10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet dras det av 57 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att uppgifterna om influtna inkomster i januari—juli var
sämre än väntat och av den försämrade prognosen för den ekonomiska utvecklingen.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

-57 000 000
997 000 000
932 471 558
1 007 227 411

05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 80 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den uppdaterade inkomstprognosen på basis av uppgifterna över influtna belopp år 2014.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

80 000 000
581 000 000
586 394 998
579 667 904
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Avdelning 15
LÅN

01. Lån som återbetalas till staten
04. Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 127 448 000 euro.
F ö r k l a r i n g : De nordiska länderna undertecknade den 1 september 2013 ett kreditavtal där
Sveriges, Danmarks, Finlands och Norges gemensamma kreditlinje till Island fastställdes. Finska
statens andel av krediten var 320 miljoner euro som lyftes i tre poster åren 2009—2012. År 2012
gjorde Island en förtida amortering på 188 miljoner euro. Enligt återbetalningsprogrammet skulle
amorteringarna inledas i december 2014, men Island betalade tillbaka återstoden av krediten den
22 juli 2014. Under momentet antecknas som tillägg i form av en intäktsföring 127 448 000 euro
utöver den förväntade amorteringen på 4 552 000 euro i budgeten för 2014.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

127 448 000
323 652 000
191 943 706
312 807 120

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet beviljas ett tillägg på 327 406 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
327 406 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 7 482 686 000 euro år
2014. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
7 432 686 000 euro år 2014.
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Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

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

7 483
-40
-10
7 433

327 406 000
-23 806 000
7 129 086 000
6 419 515 623
4 703 307 934
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Beskattningen och tullväsendet
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter för datasystemändringar och
andra förberedelser som barnavdraget förutsätter.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

2 500 000
27 900 000
431 903 000
431 378 000
410 620 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 046 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring av de beräknade inkomsterna till staten i budgeten för 2014 som ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/
1991).
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2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

28.80
-1 046 000
2 448 000
211 206 000
209 391 832
204 345 615
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Allmänbildande utbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas högst 15 000 000
euro för att minska undervisningsgruppernas storlek och utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.
F ö r k l a r i n g : Genom tilläggsanslaget ska gruppernas storlek kunna minskas mera effektivt
och utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

15 000 000
844 023 000
817 307 162
812 197 785
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro.
Anslaget får användas för
1) riktade stöd som i enlighet med lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001) betalas på basis av produktionen 2014 och 2015; stödet är avsett att trygga fortsatta
förutsättningar för ett lönsamt jordbruk i den situation som uppstått till följd av Rysslands ekonomiska sanktioner
2) ett riktat stöd på högst 600 000 euro till fiskerihushållningen för tryggande av fortsatta förutsättningar för en lönsam fiskerihushållning i den situation som uppstått till följd av Rysslands
ekonomiska sanktioner.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är av engångsnatur och syftar till att trygga bibehållna förutsättningar
för jordbruksproduktion. De ekonomiska sanktioner som Ryssland inledde den 7 augusti 2014
och som gäller i ett år påverkar i Finland framför allt mjölkproduktionen. Stödet betalas inom ramen för de betalningsbemyndiganden som kommissionen beslutat om.
Syftet med anslaget under moment 30.20.40 i budgeten är att trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Anslaget under momentet är dock i denna exceptionella situation inte ensamt tillräckligt.
Inom fiskerihushållningen påverkar Rysslands ekonomiska sanktioner framför allt exporten av
strömming och vassbuk. Med hjälp av det stöd som beviljas av anslaget under momentet kan de
ekonomiska förluster som orsakas av de ekonomiska sanktionerna delvis kompenseras. Det beräknas att 600 000 euro av anslaget används för tryggande av förutsättningarna för en lönsam fiskerihushållning.
2014 II tilläggsb.

20 000 000

30.50
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50. Vattenhushållning
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till avlägsnande av gränsbommen
i Vuoksen.
Avlägsnandet av bommen baserar sig på förhandlingar med ryska tjänstemän.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

100 000
25 000
12 058 000
16 008 000
11 684 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifterna för projektet rv 4 förbättring
av Isohaara gamla bro. Genom förbättringen av Isohaara gamla bro främjas förutsättningarna för
tunga transporter och specialtransporter norrut. För närvarande använder de tyngsta transporterna
bron vid motorvägen åt motsatt håll, vilket alltid kräver specialarrangemang. Genom att man bygger en mellanpelare i den överlånga mittersta öppningen avhjälps de men som föranleds av brons
strukturella brister och brons användningstid kan förlängas med tiotals år. Genom att bygga en
mellanpelare undviker man att bli tvungen att förnya hela brobanan under de närmaste åren. Kostnadsförslaget för projektet är 0,5 miljoner euro.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

500 000
25 954 000
990 484 000
969 235 000
952 265 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet fördjupande av havsfarleden till Raumo så att projektet får medföra
utgifter för staten till ett belopp av högst 20 000 000 euro
2) i anslutning till projektet förbättring av lv 148 vid Kervovägen så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 13 000 000 euro
3) i anslutning till projektet rv 3 planskild anslutning i Arolammi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 6 000 000 euro
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4) i anslutning till projektet sv 77 Viitasaari—Keitele så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 13 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg så att projektet inklusive de tidigare
ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 75 500 000 euro
2) i anslutning till projektet rv 8 Åbo—Björneborg så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 92 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av anslagstillägget ska enligt förslaget 1 000 000 euro för inledande av projektet fördjupande av havsfarleden till Raumo, 13 000 000 euro för utgifter för projektet förbättring av lv 148 vid Kervovägen, 6 000 000 euro för utgifter för projektet rv 3 planskild anslutning
i Arolammi, 13 000 000 euro för utgifter för projektet sv 77 Viitasaari—Keitele, 10 000 000 euro
för utgifter för precisering av fullmakten för projektet rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg och
5 000 000 euro för att snabba upp genomförandet av projektet rv 8 Åbo—Björneborg.
Som motivering till de nya projekten föreslås följande:
Fördjupande av havsfarleden till Raumo
Projektet omfattar muddring och uppläggning i samband med fördjupandet av den nuvarande leden på 10,0 meter samt säkerhetsanordningar i samband med märkning av leden. I projektet fördjupas leden så att den motsvarar kraven på 11,0 meters seglationsdjup. Kostnadsberäkningen för
projektet är 20 miljoner euro på statens avsnitt av leden (MAKU-index 2005, 150). Dessutom ansvarar Raumo hamn för planeringen och genomförandet av fördjupandet och utvidgandet av hamnen i anslutning till projektet. Kostnadsförslaget för hamnarbetena är enligt prisnivån för tidpunkten för genomförandet ca 6 miljoner euro. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är ca 2,1. Behovet av anslag för projektet är 1 000 000 euro år 2014, 10 000 000 euro år 2016 och 9 000 000
euro år 2017.
Förbättring av lv 148 vid Kervovägen
Syftet med projektet är att förbättra smidigheten i trafiken i anslutningar och linjeavsnitt på lv 148
i samband med byggandet av logistikcentraler. I projektet breddas lv 148 till en tvåfältsväg på
vägavsnittet mellan den planskilda anslutningen i Savio och lv 140 (Lahtisvägen). En ny bro
byggs över Kervo å. Dessutom omfattar projektet arrangemang som gäller filer, ramper och lätt
trafik samt åtgärder som gäller trafikljus, vägbelysning och bullerskydd. De totala kostnaderna
för denna del av projektet kommer att uppgå till 18,5 miljoner euro, varav statens andel är 13,0
miljoner euro. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 2,0. Finansieringen för 2014 är
13 000 000 euro.
Rv 3 planskild anslutning i Arolammi
Syftet med projektet är att möjliggöra utvecklingen av markanvändningen i Riihimäkiområdet
och att bidra till sysselsättningen i området. Projektet omfattar en planskild anslutning som byggs
i Arolammi. Anslutningen byggs i Riihimäki 4 kilometer norr om anslutningen Hyvinkää P och
3,5 kilometer söder om anslutningen Herajoki. Anslutningen möjliggör en förbindelse från rv 3
längs den planerade ringvägen kring Riihimäki till Arolammintie (lv 2850) och vidare till sv 54.
I och med byggandet av den planskilda anslutningen förbättras verksamhetsförutsättningarna för
befintliga företag. Byggandet av den planskilda anslutningen gör att de befintliga anslutningarna
på riksväg 3 och anslutningarna på landsväg 130 kommer att fungera bättre. Kostnadsförslaget
för anslutningen är 18,0 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Finansieringen fördelas
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mellan staten, företag i området och kommunen med en tredjedel, dvs. 6,0 miljoner euro, var. Finansieringen för 2014 är 6 000 000 euro.
Sv 77 Viitasaari—Keitele
Vägavsnittet på stamväg 77 från riksväg 4 till gränsen av Keitele är ett smalt och slingrigt vägavsnitt som konstruktionsmässigt är i mycket dåligt skick. Det avviker i fråga om skick avsevärt
bl.a. från vägavsnittet Keitele—Siilinjärvi. Vägen är en viktig vägförbindelse i öst-västlig riktning från Östra Finland/Övre Savolax till Mellersta Finland och Österbottens kust. Vägen betjänar bl.a. skogsindustrins virkesförsörjning och produkttransporter (bl.a. Keitele Forest, Keitele
Timber, SEPA Oy, Oy Haka-Wood Ab), transporter av torv och bioenergi, gödsel- och kemikalietransporter från Siilinjärvi till Österbotten (Yara) samt transporter av mjölk och djur till industrianläggningarna i Seinäjoki och Jyväskylä (bl.a. Saarioinen). På grund av vägens skick har möten mellan tunga fordon blivit en daglig risksituation och tunga fordon kör ofta av vägen. Vägavsnittet ska genomgå en grundläggande förbättring. Smidigheten i trafiken förbättras genom att
tvärsektionen breddas, genom anslutningsarrangemang och genom ändringar i vägens geometri.
Kostnadsförslaget för projektet är 13,0 miljoner euro.
Justering av fullmakten för projekt enligt tidigare beslut:
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg är en del av riksväg 19 och omfattar ett 18,5 kilometer långt
vägavsnitt som går söder om Seinäjoki från Rengonkylä till Nurmo. För att projektet ska kunna
slutföras planenligt måste fullmakten justeras. Justeringen av fullmakten med 12,5 miljoner euro
från 63,0 miljoner euro till 75,5 miljoner euro föranleds av att kostnadsförslaget preciserats. Med
tilläggsfinansieringen byggs 2,5 kilometer riksväg på avsnittet Rengonharju—Nurmo. Det byggs
2 kilometer mitträcken. Dessutom förbättras vägtrafiksäkerheten och smidigheten i trafiken genom att nio broar byggs. Cirka 2 km bullerskydd byggs. Kostnadsförslaget för statens medfinansiering av projektet är 72,7 miljoner euro. Dessutom finansierar kommunen projektet med 2,8
miljoner euro. Det behov av tilläggsanslag som föranleds av justeringen av fullmakten är
10 000 000 euro år 2014.
Rv 8 Åbo—Björneborg
Projektet inleddes i tilläggsbudgeten för 2013 med en fullmakt att ingå avtal för 102,5 miljoner
euro, varav statens andel är 100 miljoner euro. Justeringen av fullmakten med 10 miljoner euro
från 102,5 miljoner euro till 92,5 miljoner euro föranleds av nya planeringslösningar och besparingar till följd av en lyckad konkurrensutsättning av projektet. Trots justeringen av fullmakten
utvidgas projektet till att gälla byggande av motorväg på hela avsnittet Reso—Nousis. Vägavsnittet Masku—Nousis omfattar ca 2,5 kilometer fyrfilig landsväg samt en planskild anslutning i
Nousis. Med hjälp av den planskilda anslutningen görs den farliga trafikljusreglerade anslutningen säkrare och smidigare. Samtidigt byggs bullerskydd i Nousis och förbättras de lätta trafikförbindelserna. Det behov av tilläggsanslag som föranleds av justeringen av fullmakten är 5 000 000
euro år 2014 och 10 000 000 euro år 2015, vilket minskar anslagsbehovet för 2016 och 2017 med
motsvarande belopp.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

48 000 000
16 500 000
393 641 000
369 303 000
454 525 000

31.30
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30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringarna till momentet kompletteras så att den fullmakt på högst 30 miljoner euro som beviljats för stöd till investeringskostnader för sådana anordningar som, i syfte att förbättra miljöskyddet på fartyg som är i användning för närvarande, installeras i efterhand får användas för att
stödja rederiers investeringar i nya fartyg till den del fullmakten ännu är outnyttjad.
F ö r k l a r i n g : I budgeten för 2013 beviljades en fullmakt på högst 30 miljoner euro för stöd
till investeringskostnader för sådana anordningar som, i syfte att förbättra miljöskyddet på fartyg
som är i användning för närvarande, installeras i efterhand (såsom svavelskrubbrar och motsvarande tekniker för rening av avgasutsläpp). Enligt uppskattning förblir ca 7,5 miljoner euro av
denna fullmakt oanvänt. Stöden utbetalas när fartygen färdigställts.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

—
20 000 000
38 000 000
2 000 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Närings- och innovationspolitik
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tilläggsanslaget är 5 000 000 euro avsett som stöd för strukturomvandlingen inom IKT-sektorn och stöd för inriktning av exporten till nya marknadsområden. Strukturomvandlingen inom IKT-sektorn i kombination med de försämrade exportutsikterna framför allt till
Ryssland påverkar hela IKT-sektorn. Tilläggsanslaget ska sätta fart på internationaliseringen av
ny företagsverksamhet inom IKT-sektorn samt stödja företagen i deras ansträngningar att hitta
nya exportmarknader för att ersätta den minskande exporten till Ryssland.
Av tilläggsanslaget riktas 1 300 000 euro till genomförandet av ett program för export av livsmedel. Programmet genomförs tillsammans med Livsmedelsindustriförbundet och Team Finland-aktörer.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

6 300 000
29 000 000
26 637 000
36 122 000
40 472 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att förbindelser får ingås till ett belopp av högst 32 678 000
euro år 2014.

32.30
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F ö r k l a r i n g : Tillägget på 500 000 euro till anslaget och tillägget på 7 000 000 euro till bevillningsfullmakten föranleds av den tilläggsbevillningsfullmakt som behövs för att ersätta de
förlorade arbetstillfällen som orsakats av den plötsliga strukturförändringen framför allt i Uleåborgs ekonomiska region. Tilläggsfullmakten används till utvecklingsbidrag till företag, främst
små och medelstora sådana, för skapande av ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser i områden
som drabbats av förlorade arbetstillfällen till följd av plötsliga strukturförändringar.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
500 000 euro år 2014, 1 400 000 euro år 2015, 2 700 000 euro år 2016, 2 000 000 euro år 2017
och 400 000 euro år 2018.
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

500 000
29 239 000
24 176 476
25 077 666

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringarna till momentet ändras så att staten efter 2014 får föranledas högst 96 500 000 euro
i utgifter för anskaffning av arbetskraftsutbildning.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 3 000 000 euro till anslaget och tillägget på 5 000 000 euro till
fullmakten föranleds av uppsägningar till följd av strukturomvandlingen inom IKT-sektorn. En
ansökan till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kommer att beredas i frågan. Av tilläggsanslaget kommer uppskattningsvis 2 000 000 euro att användas för anskaffning
av arbetskraftsutbildning och sammanlagt 1 000 000 euro att användas till lönesubventioner och
startpeng.
Ökningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 2 500 000 euro år 2015 och
2 500 000 euro år 2016.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

3 000 000
-2 500 000
503 975 000
579 254 000
513 863 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Samhällen, byggande och boende
60. Överföring till statens bostadsfond
Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det år 2014 av statens bostadsfonds medel med stöd av
statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas tidsbundna startbidrag för ombyggnad till ett sammanlagt belopp av högst 140 000 000 euro. Startbidrag får beviljas för ombyggnad av hyreshus
och bostadsrättshus till dem som kan få ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) samt för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus till dem
som kan få ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/
1996). Understödet får uppgå till högst 10 procent av de godkända ombyggnadskostnaderna. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.
F ö r k l a r i n g : För stödjande av sysselsättningen i byggbranschen höjs bevillningsfullmakten
för startbidrag för ombyggnad år 2014 från 100 miljoner euro till 140 miljoner euro.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
2012 bokslut

—
—
—
—
—

