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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen
för 2018 (RP 106/2017 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2018,
som överlämnades den 19 september 2017.
Ekonomiska utsikter
Finlands ekonomi är inne i en snabb tillväxtfas. År 2018 är den ekonomiska tillväxten fortsättningsvis stark, även om BNP-tillväxten avtar till 2,1 procent. Att tillväxten avtar beror i stor utsträckning på den privata konsumtionsefterfrågan, eftersom köpkraften ökar långsammare än
innevarande år. Den ökande inflationen försvagar löntagarnas köpkraft trots att den förbättrade
sysselsättningen samtidigt stöder den. Investeringarna ökar tack vare maskin- och anordningsupphandlingar, och även byggnadsinvesteringarna ökar snabbt. Exporten ökar i jämn takt tack
vare tillväxten inom världshandeln, och förlusten av marknadsandelar upphör. Tillväxten i bruttonationalprodukten förbättrar sysselsättningen, men antalet arbetslösa minskar långsamt. Sysselsättningsgraden stiger till 70,1 procent och arbetslöshetsgraden sjunker till 8,1 procent.
Inkomstposter
Det uppskattas att intäkterna från bilskatten ökar med 15 miljoner euro 2018 i och med att skrotningspremier för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar införs. Bedömningen är att skrotningspremien och stödet för anskaffning av elbilar kommer att förskjuta försäljningen av personbilar till 2018. Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med
17 miljoner euro.
Anslag och balans
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 32 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 99 miljoner euro ökar den kompletterande budgetpropositionen för 2018 statens
behov av nettoupplåning med 67 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
3,0 miljarder euro 2018. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2018 uppgå till ca
110 miljarder euro, vilket är ca 47 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Ram för valperioden
Ramnivån för 2018 justeras med ca 5 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsvara
prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för
2018 till 44 457 miljoner euro.
Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen
44 117 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2018 uppgår därmed till ca 40 miljoner euro.
Dessutom finns en tilläggsbudgetreservering på 300 miljoner euro till förfogande år 2018.
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Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

24.30.66

Samprojekt inom utvecklingssamarbetet. Genomgångspost,
motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.24.99.
Ombudgetering av byggandet av en flygfraktsplatta på Vasa flygplats.

31.10.41
Sammanlagt

2018

3,6
1,3
4,9

Militär krishantering
I utgifterna för militär krishantering föreslås ett tillägg på ca 5,4 miljoner euro. Ökningen föranleds i huvudsak av att Finland från och med den 1 september 2018 deltar i insatsen i Libanon med
en större trupp än man tidigare fattat beslut om.
Polisen
För polisens investeringar i utrustning och apparatur för bekämpning av terrorism samt för en
effektivisering av polisens åtgärder för återsändande av asylsökande föreslås tilläggsfinansiering
av engångsnatur på sammanlagt 3 miljoner euro.
För apparatur och annan utrustning som skyddspolisen använder för bekämpning av terrorism
och för en förbättring av den civila underrättelseverksamheten föreslås tilläggsanslag av engångsnatur på sammanlagt 2 miljoner euro.
Statistikcentralen
Statistikcentralen genomför ett projekt för värdering av byggnader. För avtal och förbindelser
som hänför sig till projektet föreslås det ett anslag på 1,285 miljoner euro 2018 och en fullmakt
på högst 5,6 miljoner euro 2018—2023.
Befolkningsregistercentralen
Det föreslås att informationsförvaltningsuppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs
från finansministeriet till Befolkningsregistercentralen och att Medborgarrådgivningen överförs
från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen. Anslagsöverföringarna för dessa uppgifter
uppgår till sammanlagt 2,633 miljoner euro per år. De föreslagna ändringarna är en del av en omorganisering av uppgifter i samband med digitaliseringen inom statsförvaltningen. Den nya fördelningen av uppgifter föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Befolkningsregistercentralen föreslås bli beviljad 5 miljoner euro för avtal och andra förbindelser i syfte att skapa en fast prissättning av verktyg för stark elektronisk autentisering i samband med användningen av
förvaltningens e-tjänster, dvs. en prissättning som är densamma oberoende av användarantal.
Statsandelen för basservice
Till statsandelen för kommunal basservice föreslås ett tillägg på sammanlagt 118,7 miljoner euro
till följd av en korrigering av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommuner-
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na, förändringar i bestämningsgrunderna för de kalkylerade kostnaderna och förändringar i hemkommunsersättningen.
Yrkesutbildning
Det föreslås ett tillägg på 5,8 miljoner euro för finansieringen av yrkesutbildningen efter att den
mervärdesskatt som privata anordnare av yrkesutbildning kompenseras för har preciserats.
Multifunktionsarenan i Tammerfors
Det föreslås ett tillägg på 6 miljoner euro till den statliga finansieringen för byggandet av en multifunktionsarena i Tammerfors. Tillägget finansieras med hjälp av en intäktsföring ur Veikkaus
fond för ofördelade vinstmedel.
Aktieförvärv
Det föreslås att det för kommunikationsministeriets förvaltningsområde inrättas ett nytt moment
för aktieförvärv. Under momentet föreslås ett anslag på 2 miljoner euro. Förslaget sammanhänger
med att Trafikverkets trafikledningsfunktioner bolagiseras och att persontrafiken på järnvägarna
öppnas för konkurrens. Till följd av detta ska följande statligt helägda bolag med specialuppgifter
bildas: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag.
Trafiknätet
Det föreslås att 5 miljoner euro flyttas från momentet för bastrafikledshållning till momentet för
utveckling av trafikledsnätet, för planering av nya trafikledsprojekt.
Det föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för förbättring av plankorsningar.
Det föreslås ett bidrag av engångsnatur på 150 000 euro till Seinäjoen lentoasema Oy.
För byggandet av en flygfraktsplatta i Vasa föreslås finansiering på 1,34 miljoner euro.
Det föreslås en fullmakt på 139 miljoner euro för byggandet av motorväg på riksväg 4 Kirri—
Tikkakoski. Fullmakten ökar anslagsbehovet 2018 med drygt 6 miljoner euro.
Det föreslås att byggandet av en fast förbindelse till Karlö inleds i enlighet med livscykelmodellen (PPP-modellen). För projektet föreslås en fullmakt på 116,9 miljoner euro och ett anslag på 2
miljoner euro. Den planerade avtalsperioden är 20 år. Av perioden beräknas 2 år gå till byggande
och 18 år till service och drift.
Reformen Business Finland
Det föreslås ett tillägg på 1,75 miljoner euro till omkostnaderna för Business Finland. Tillägget
föranleds av kostnader för ändringar som hänför sig till reformen Business Finland.
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Finansiering som gäller tillväxtmotorer
Till budgeten föreslås ett nytt kapitallån på 30 miljoner euro för modernisering av industrin och
utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet. Avsikten är att bevilja kapitallån för
inledande av tillväxtorienterad företagsverksamhet, när effekterna av verksamheten syns i form
av betydligt större möjligheter att utnyttja innovationer och i form av förnyelse av företagen.
Produktionsstöd för förnybar energi
I budgeten föreslås en fullmakt att utifrån anbudsförfaranden som omfattar en årlig elproduktion
på i medeltal 2,0 terawattimmar ingå förbindelser om att bevilja stöd till kraftverk inom ramen
för det nya premiesystemet för el som producerats med förnybara energikällor. Avsikten är att
2018 ordna ett anbudsförfarande och att uppskattningsvis tidigast 2020 börja genomföra de projekt för förnybar el som valts vid anbudsförfarandet.
Integration
Det föreslås ett tillägg på 600 000 euro till NTM-centralernas omkostnader. Avsikten är att med
hjälp av tillägget avlöna personal som motsvarar 10 årsverken för uppgifter i anslutning till främjandet av integrationen av ensamkommande barn och unga.
Det föreslås att 570 000 euro överförs till arbets- och näringsbyråernas omkostnader från momentet för främjande av invandrarnas integration och sysselsättning. Av beloppet går 400 000 euro
till att påskynda utbildningsgången och vägen till sysselsättning för invandrare och 170 000 euro
till uppdatering av webbplatsen Work in Finland.
Utkomstskydd för arbetslösa
Det föreslås att de anslag som reserverats för finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa ska
höjas med sammanlagt 15,5 miljoner euro. Av behovet av tilläggsanslag föranleds 5,5 miljoner
euro av att pensionsstöd lyfts i mindre utsträckning än väntat och 10 miljoner euro av att den ökade andelen löntagare som inte hör till någon arbetslöshetskassa medfört att intäkterna av löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier blivit mindre än väntat. Också det anslag som reserverats
för bostadsbidrag föreslås bli justerat med 3,7 miljoner euro på grund av att pensionsstödet använts i mindre utsträckning än beräknat.
Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
Det föreslås en höjning av anslaget för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder med 5 miljoner euro. Behovet av tillägget föranleds av att bl.a. utbetalningen av det grundläggande utkomststödet har överförts till Folkpensionsanstalten. Behandlingen av ansökningarna
om utkomststöd har krävt mycket mer personal än beräknat.
Frontveteranerna
Det föreslås att det anvisade anslaget för rehabilitering av frontveteraner höjs med 9 miljoner
euro. Avsikten med höjningen är att de reserverade anslagen för rehabilitering och tjänster som
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tillhandahålls veteranerna i hemmet ska vara tillräckliga och att alla veteraner ska ha tillgång till
de tjänster som är avsedda för dem.
Utgifter som anknyter till asylsökande
De anslag som reserverats i budgeten för 2018 har dimensionerats för 7 000 nya asylsökande. Enligt inrikesministeriets aktuella uppskattning kommer det slutliga antalet asylsökande att förbli
lägre och stanna på omkring 4 000. Därmed minskar behovet av anslagen för integration med 3,8
miljoner euro. Dessutom minskar behovet av anslag för förberedande undervisning för den
grundläggande utbildningen och för den grundläggande utbildningen för vuxna med 3,4 miljoner
euro.
Vissa andra ändringar
Det föreslås ett tilläggsanslag på 460 000 euro för kostnaderna på grund av att Finlands ständiga
representation vid FN och generalkonsulatet i New York flyttar in i andra fastigheter och 460 000
euro på grund av renoveringen av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen.
Inom justitieministeriets förvaltningsområde föreslås det ett tilläggsanslag på 0,3 miljoner euro
under omkostnadsmomentet för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet på
grund av utgifter som föranleds av den övervakning av verkställandet av avlägsnande ur landet
som utförs av diskrimineringsombudsmannens byrå. Det föreslås ett tillägg på 0,2 miljoner euro
för omkostnaderna för Rättsregistercentralen för utgifter som föranleds av förvaltningen och utvecklingen av informationssystem som behövs för myndighetsverksamheten.
På grund av de kostnader som Gränsbevakningsväsendet föranleds av projektet MIV 15 för anskaffning av havsgående båtar föreslås det ett tilläggsanslag på 3,3 miljoner euro för 2018.
Det föreslås att anslaget för Finlands EU-avgifter sänks med ett nettobelopp på 103 miljoner euro.
Sänkningen föranleds närmast av den inverkan EU:s tilläggsbudget har på Finlands avgifter till
unionen.
Det föreslås ett tilläggsanslag på 2,3 miljoner euro för språkförsök så att hälften av tilläggsfinansieringen anvisas genom interna överföringar inom undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.
För utgifterna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst föreslås ett anslag på 1 miljon euro.
Tiden för insamling av privat kapital till yrkeshögskolorna förlängs till utgången av 2018, varvid
det kapital som ska beaktas vid behandlingen av statens medfinansiering kommer att gälla perioden 1.8.2017—31.12.2018. Av denna orsak föreslås anslaget för statens medfinansiering ändras
till ett tvåårigt reservationsanslag, vilket möjliggör finansieringsbeslut baserade på medelsinsamlingen från och med ingången av 2019.
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I det anslag för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som faller inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås det att ett tillägg på 1,1 miljoner euro reserveras
för omfattande insamlingar av frön i norra Finland. Det föreslås dessutom en fullmakt att ingå
förbindelser för anskaffningar av frö för skogsträd som föranleder staten utgifter på högst 2,2 miljoner euro efter 2018.
För Patent- och registerstyrelsens omkostnader föreslås det ett tillägg på 950 000 euro på grund
av uppgraderingen av plattformen för företags- och organisationsdatasystemet (FODS).
Under finansministeriets huvudtitel föreslås det en överföring på 3 miljoner euro till produktivitetsanslaget under arbets- och näringsministeriets huvudtitel för fortsatt finansiering av projektet
Tillstånd och tillsyn och på 460 000 euro till anslaget för NTM-centralernas omkostnader för betalning av eget kapital i landskapens nationella servicecenter.
Ett tillägg på 1,2 miljoner euro föreslås i förslagsanslaget för internationaliseringsunderstöd på
grund av att kalkylerna för beräknade utbetalningar har preciserats.
För förslagsanslaget för investeringsstöd för LNG-terminaler föreslås det ett tillägg på 5,5 miljoner euro på grund av att kalkylerna för utbetalningar för terminalprojektet i Fredrikshamn har preciserats.
Anslaget för enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som är underställd Institutet för hälsa och
välfärd, föreslås bli höjt med sammanlagt 0,6 miljoner euro. Av anslagshöjningen utgörs 150 000
euro av en överföring från justitieministeriets huvudtitel och 150 000 euro av en överföring från
social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.
För omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården föreslås tilläggsfinansiering på 0,2 miljoner euro för tidsbundna uppgifter åren 2018—2019. Det är meningen att
verket därmed ska ha bättre förutsättningar att delta i projektet för inrättande av Statens tillståndsoch tillsynsmyndighet (Luova).
För statens andel av de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen föreslås ett tillägg på sammanlagt 290 000 euro. Anslagsjusteringen föranleds av förkortandet av karenstiden för företagares sjukdagpenning och av den höjda inkomstgränsen i euro för samordning av de regelbundna
arbetsinkomster som har tjänats in under utbildning som ordnats som yrkesinriktad rehabilitering.
I statens andel av de utgifter som föranleds av lagen om statens pensioner föreslås en höjning på
6 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av de minskade inkomsterna av försäkringspremier och försäkringsavgifter och av att antalet försäkrade bedöms ha minskat.
För ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna för utveckling av studerandehälsovården föreslås ett bidrag av engångsnatur på 250 000 euro.
Ett tillägg på 0,2 miljoner euro föreslås för slutförandet av första fasen och för planeringen av andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura, som är underkastad konkursförfarande. Det sammanlagda behovet av medel är 1,3 miljoner euro.
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För finansieringen av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda behövs ett anslag på 4,6 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag är i detta sammanhang 0,8 miljoner euro.
Det maximibelopp som beviljas ur Statens bostadsfond som statsgaranti för ägarbostadslån föreslås bli höjt till 100 miljoner euro.
De under behandling varande 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

Regeringens
budgetproposition

124 743 000
19 030 000
210 267 000
1 091 905 000
940 743 000
1 463 996 000
2 871 971 000
17 194 849 000

Den
kompletterande
propositionen
Sammanlagt

124 743 000
19 030 000
74 000
210 341 000
10 636 000 1 102 541 000
348 000
941 091 000
11 324 000 1 475 320 000
- 2 871 971 000
23 300 000 17 218 149 000

6 584 861 000

10 958 000

6 595 819 000

2 594 529 000

7 900 000

2 602 429 000

3 362 555 000

13 840 000

3 376 395 000

2 841 524 000

-20 498 000

2 821 026 000

14 960 670 000
181 154 000
1 231 910 000
55 674 707 000

39 965 000 15 000 635 000
1 000 000
182 154 000
- 1 231 910 000
98 847 000 55 773 554 000

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt
avdelning, euro

Avdelning

11.
12.
13.

Skatter och inkomster av skattenatur
Inkomster av blandad natur
Ränteinkomster, inkomster av försäljning
av aktier och intäktsföring av vinst

Regeringens
budgetproposition

43 996 981 000
5 522 448 000
2 769 190 000

Den
kompletterande
propositionen

Sammanlagt

15 000 000 44 011 981 000
17 080 000 5 539 528 000
-

2 769 190 000
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De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt
avdelning, euro

15.

Avdelning

Regeringens
budgetproposition

Den
kompletterande
propositionen

413 218 000

-

Sammanlagt

Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)

52 701 837 000

32 080 000 52 733 917 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

2 972 870 000
55 674 707 000

66 767 000 3 039 637 000
98 847 000 55 773 554 000

413 218 000
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Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta 911 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 15 000 000 euro jämfört med det belopp på 896 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den ökade prognosen för bilförsäljning. Det uppskattas att skrotningspremien och stödet för anskaffning av elbilar kommer att överföra försäljningen av personbilar
från år 2017 till år 2018.
2018 budget
2017 II tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

911 000 000
32 000 000
52 000 000
853 000 000
963 541 452
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 37 545 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 33 925 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 620 000 euro, varav 40 000 euro föranleds av inkomsterna från kursverksamhet inom krishantering och 3 580 000 euro från ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen, för vilket motsvarande utgifter har budgeterats under moment 24.30.66.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

37 545 000
4 253 000
3 788 000
31 103 000
37 093 078

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
98. Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 34 114 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 8 410 000 euro jämfört med det belopp på 25 704 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av Europeiska kommissionens utbetalningar. Den ena utbetalningen uppgår
till 4 050 000 euro och hänför sig till en specialåtgärdsansökan av gräns- och visumfinansieringsinstrument ur fonden för inre säkerhet, varifrån Finland får EU-medfinansiering (90 %) för tre
havsfartyg. Den andra utbetalningen uppgår till 4 360 000 euro och är en förhandsbetalning till
Finlands andel för asylsökande som ska omplaceras för tiden 9.12.2017—31.12.2018.

12.28
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
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34 114 000
1 550 000
8 396 000
43 634 598

28. Finansministeriets förvaltningsområde
25. Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro.
Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av mynt samt för inlösen
av mynt och för utgifter för lagring och förstöring av mynt. Inkomster som inflyter under momentet får användas till ett belopp av högst 1 700 000 euro för betalning av ersättning till Ab Myntverket i Finland för de jubileumsmynt i euro som tillverkats med stöd av de förordningar om jubileumsmynt som finansministeriet utfärdat före den 1 mars 2014 på de villkor som staten och
Ab Myntverket i Finland i övrigt kommit överens om.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 10 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
9 950 000 euro, varav 8 250 000 euro föranleds av att staten enligt Finlands Banks uppskattning
borde lösa in 50 cents och 1 euros mynt till ett belopp av sammanlagt cirka 8 250 000 euro av
Finlands Bank år 2018. Inlösningsbehovet föranleds av att Finlands Bank innehar mer mynt med
de nämnda nominella värdena än vad som är ändamålsenligt med tanke på kontantförsörjningen.
Av avdraget föranleds 1 700 000 euro av betalning av ersättningar för de jubileumsmynt i euro
som tillverkats med stöd av de förordningar om jubileumsmynt som finansministeriet utfärdat
före den 1 mars 2014.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

50 000
15 000 000
8 825 441

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel
Under momentet beräknas inflyta 570 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det belopp på 564 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ibruktagandet av fondmedel för finansieringen av byggnadskostnaderna för den nya multifunktionsarenan i Tammerfors.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

570 500 000
7 000 000
6 000 000
545 686 000
543 044 183

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90. Avkastning av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 476 313 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 9 000 000 euro jämfört med det belopp på 467 313 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade medel. Medlen anvisas för rehabilitering av frontveteraner och tjänster som tillhandahålls i hemmet.
2018 budget
2017 II tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

476 313 000
11 637 000
5 500 000
449 163 000
426 788 000
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 3 039 637 000 euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 66 767 000 euro jämfört med 2 972 870 000 euro i budgetpropositionen föranleds av
föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna kompletterande budgetproposition.
Dessutom ersätts tabellen i förklaringsdelen under momentet i budgetpropositionen med följande
tabell:
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

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

3 090
-40
-10
3 040

3 039 637 000
106 287 000
-1 028 090 000
-178 078 000
5 586 147 000
2 473 716 053
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 123 297 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 74 000 euro jämfört med det belopp på 123 223 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 25.01.01 för utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

123 297 000
200 000
688 000
123 240 000
125 013 000

19

Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 338 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 218 638 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
700 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 176 000 euro i överföring från moment
26.01.01 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva, 300 000 euro i
överföring från moment 30.20.47 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i
Peking för att effektivisera åtgärder som främjar exporten av finländska livsmedel i Folkrepubliken Kina och dess närområden och 299 000 euro i överföring från moment 32.01.01 för utgifter
för en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève på grund av Finlands medlemskap i ILO:s förvaltningsråd samt som avdrag 75 000 euro i överföring till moment 33.01.01
i och med att uppgiften som specialsakkunnig inom social- och hälsovården upphör vid Finlands
ambassad i Stockholm.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

219 338 000
257 000
19 000
220 484 000
224 930 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 470 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 6 550 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
920 000 euro, varav 460 000 euro föranleds av renoveringen av tjänstebostaden för Finlands stän-
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diga representation vid Europeiska unionen och 460 000 euro av ändringsarbeten vid kanslilokalerna för Finlands ständiga representation vid FN och generalkonsulatet i New York.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

7 470 000
110 000
7 750 000
9 900 000

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 57 999 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
04.
05.
06.
08.
11.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
Sammanlagt

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo
(KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och
Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)

1 990 000
9 575 000
245 000
5 554 000
1 150 000
25 428 000
248 000
1 192 000
10 943 000
1 422 000
252 000
57 999 000

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 52 563 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
5 436 000 euro.
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 05 i dispositionsplanen höjts med
1 334 000 euro med anledning av en ökning av utbildningskostnaderna, anslaget under punkt 08
i dispositionsplanen höjts med 1 054 000 euro eftersom Finlands insatsstyrka ökats med 10 soldater, anslaget under punkt 14 i dispositionsplanen höjts med 3 663 000 euro för utgifter för fortsatt deltagande i insatsen och anslaget under punkt 06 i dispositionsplanen minskats med 615 000
euro med anledning av avslutat deltagande i insatsen.

24.30
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
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57 999 000
5 500 000
3 155 000
49 774 000
56 446 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 549 846 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sammanlagt
1) Omfattar

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

168 758 000
134 805 000
56 517 000
33 025 000
72 500 000
4 160 000
1 850 000
65 000 000
13 231 000
549 846 000

6 000 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt.

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 580 000 euro jämfört med det belopp på 546 266 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är Europeiska kommissionens tilläggsfinansiering under punkt 2 i dispositionsplanen för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt. Jämfört med budgetpropositionen har dessutom 2 000 000 euro överförts från punkt 2 till punkt 5 i dispositionsplanen.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

549 846 000
—
—
535 195 000
504 343 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g : I januari—februari 2018 hålls presidentval. I enlighet med de riktlinjer som
regeringen drog upp den 5 juli 2017 är avsikten att det första landskapsvalet ska hållas i oktober
2018. För beredskapen inför det valet har det reserverats 15,9 miljoner euro under moment
25.50.20 i budgetpropositionen.

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 988 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 20 068 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
80 000 euro, varav 74 000 euro föranleds av en överföring till moment 23.01.01 för utgifter för
statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering och 6 000 euro av en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

19 988 000
-89 000
20 446 000
21 428 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 961 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

25.10
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Tillägget på 300 000 euro jämfört med det belopp på 7 661 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av utgifter till diskrimineringsombudsmannens byrå för övervakningen av
verkställandet av avlägsnande ur landet.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

7 961 000
100 000
7 188 000
7 408 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 530 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 9 058 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 472 000
euro, varav 6 000 euro är en överföring från moment 25.01.01, 72 000 euro är en överföring från
moment 25.10.03, 19 000 euro är en överföring från moment 25.10.04, 29 000 euro är en överföring från moment 25.20.01, 13 000 euro är en överföring från moment 25.30.01, 61 000 euro är
en överföring från moment 25.40.01 och 200 000 euro är ett tillägg för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem samt 72 000 euro ett
tillägg till de informationssystemsutgifter som orsakas Rättsregistercentralen av verkställigheten
av den påföljdsavgift som föreslås i regeringens proposition med förslag till alkohollag och vissa
lagar som har samband med den (RP 100/2017 rd).
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

9 530 000
8 301 000
7 290 000

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 250 075 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 72 000 euro jämfört med det anslag på 250 147 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för upprätthållande och småskalig
utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

250 075 000
256 497 000
261 138 000

24

25.20

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 65 052 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 19 000 euro jämfört med det anslag på 65 071 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

65 052 000
—
61 152 000
61 849 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 100 493 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 29 000 euro jämfört med det anslag på 100 522 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för upprätthållande och småskalig
utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

100 493 000
103 271 000
110 100 000

30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 192 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 13 000 euro jämfört med det anslag på 44 205 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem.

25.40
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut
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44 192 000
44 748 000
46 690 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 798 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 210 009 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
211 000 euro, varav 61 000 euro är en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem och 150 000 euro
en överföring till moment 33.01.06 med anledning av en precisering av överföringen av förvaltningen av hälso- och sjukvården för fångar.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

209 798 000
-120 000
210 984 000
211 176 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 811 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 176 000 euro jämfört med det anslag på 13 987 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 24.01.01 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands
ambassad i Moskva.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

13 811 000
173 000
-3 000
13 632 000
14 647 000

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 725 682 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 720 682 000 euro som föreslås i budgetproposition är tillägget
5 000 000 euro, av vilket 3 000 000 euro är ett tillägg av engångsnatur som föranleds av investeringar i materiel och utrustning för bekämpning av terrorism samt en effektivisering av återsändandet av asylsökande år 2018 och 2 000 000 euro är en överföring från moment 28.70.20 för
finansiering av ett projekt för multibiometrisk identifiering för 2018.

26.20
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut
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725 682 000
696 678 000
730 286 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 341 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 30 141 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 200 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av en utgift av engångsnatur för en höjning av
beredskapen för den civila underrättelseinhämtningen och investeringar i materiel och utrustning
för bekämpning av terrorism, 600 000 euro för att täcka de kostnader för säkerhetsutredningar
som föranleds av en ändring i säkerhetsutredningslagen samt 460 000 euro för hyreskostnader för
lokaler och 140 000 euro för flyttkostnader.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

33 341 000
200 000
27 391 000
24 009 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas
ur landet.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Kompletteringen av motiveringen föranleds av att alla personer som polisen avlägsnar ur landet
inte är asylsökande.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

20. Gränsbevakningsväsendet
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 15 500 000 euro.

9 168 000
17 666 000
9 696 162
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Fullmakt
Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå avtal i anslutning till anskaffningen av sju havsgående båtar på så sätt att de får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 22 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt
till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 300 000 euro jämfört med det belopp på 12 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av kostnader som uppkommer i samband med anskaffningen av havsgående
båtar. Den totala kostnaden för anskaffningen av sju havsgående båtar är 22 500 000 euro. Enligt
Europeiska kommissionens förhandsbeslut är det möjligt att få EU-finansiering till ett belopp av
8 100 000 euro för finansieringen av tre båtar. EU-finansieringen minskar i motsvarande grad
behovet av finansiering ur budgetpropositionen de kommande åren. Det ansöks om finansiering
ur Oljeskyddsfonden för ett sammanlagt belopp på uppskattningsvis ca 4 000 000 euro. Innan
beställningen görs säkerställs anskaffningens finansieringsduglighet och man strävar efter att
säkerställa finansieringen ur Oljeskyddsfonden så snart som möjligt.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

15 500 000
4 241 000
9 400 000
10 996 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
5) till att täcka de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).
F ö r k l a r i n g : Punkt 5 i beslutsdelen fogas som punkt 5 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Räddningsinstitutet har möjlighet att använda anslaget inom ramen för det totala beloppet för kurser som genomförs som tillämpade övningar och på vilka räddningsverkens och avtalsbrandkårernas manskap ges utbildning i sådana yrkestekniska färdigheter som krävs inom räddningsverksamheten för att täcka kostnaderna för 2018 till ett belopp av högst 40 000 euro på det sättet att
det högsta beloppet per deltagare är 550 euro.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

15 997 000
12 914 000
12 072 000

29

Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av försvarsmaktens operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Minskningen av anslaget för bostadssubventioner med 1 000 000 euro jämfört med det anslag på
2 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av anslagsbehovet.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

1 941 231 000
-472 000
-10 270 000
1 914 331 000
1 899 710 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Av anslaget får högst 128 243 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än
till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakt
1) År 2018 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i
syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2018—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 1 608 060 000
euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2018).
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27.10

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2018 kan bindas till en
branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2018.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Anslaget för betalning av andra utgifter för anskaffningar av försvarsmateriel än de som föranleds
av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter har jämfört med det belopp på 131 993 000 euro som föreslås i budgetpropositionen minskats med 3 750 000 euro på grund av att anskaffningarna har budgeterats som beställningsfullmakter.
Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2018) med 10 950 000 euro jämfört med det belopp på 1 597 110 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av de anskaffningar som planerats som
en beställningsfullmakt. Beställningsfullmakten har ökats med bl.a. anskaffningar som hänför sig
till utvecklandet av ubåtsavvärjningsförmågan och minskats med den finansiering som planerats
för anskaffning av en ytavvärjningsrobot.
Den ändring i beställningsfullmakten som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Till följd av den ovannämnda ändringen i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt
följande:
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2018

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av
beredskapsförband (VYV 1)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2012)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2014)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2015)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2016)

2019

2020

19 100

2021

Sammanlagt
fr.o.m.
2022–
2018

19 100

6 057

5 000

49 950

51 000

19 025

12 500

54 900

12 000

11 057
22 000

122 950
31 525

12 355

79 255
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Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)
Sammanlagt
fr.o.m.
2022–
2018

2018

2019

2020

2021

85 635

116 313

95 723

27 299

99 130

424 100

234 667

196 813

130 078

27 299

99 130

687 987

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2018)
Ny beställningsfullmakt sammanlagt

115 190
115 190

370 080
370 080

270 210
270 210

249 490
249 490

603 090 1 608 060
603 090 1 608 060

Fullmakter sammanlagt

349 857

566 893

400 288

276 789

702 220 2 296 047

Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2017)
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt

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

478 100 000
7 429 000
16 753 000
475 173 000
559 617 000

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplan (euro)
01.
02.
03.
04.
05.
07.
08.
10.
11.
15.
16.
17.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)

915 000
105 000
2 438 000
5 470 000
15 430 000
5 512 000
7 900 000
230 000
320 000
16 645 000
175 000
653 000
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Dispositionsplan (euro)
18.
20.

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av
dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden,
av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering

Sammanlagt

56 000

1 175 000
57 024 000

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 02. i dispositionsplanen minskats med
150 000 euro, anslaget under punkt 04. i dispositionsplanen ökats med 570 000 euro, anslaget under punkt 15. i dispositionsplanen minskats med 595 000 euro och anslaget under punkt 20. i dispositionsplanen ökats med 175 000 euro. Ändringarna föranleds av att Finland fortsätter delta i
UNIFIL-insatsen i Libanon och stärker sitt deltagande i insatsen Resolute Support (RS) i Afghanistan samt av att Finlands deltagande i insatsen ALTHEA i Bosnien och Hercegovina upphör.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

57 024 000
5 466 000
51 893 000
35 761 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring:
Uppgifter som överförs till Befolkningsregistercentralen
Till Befolkningsregistercentralen överförs från finansministeriet uppgifter i anslutning till verkställighet och planering av interoperabilitet, helhetsarkitektur, informationssäkerhet samt styrning av informationsförvaltningsprojekt när det gäller informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt utveckling och utbildning. Från Statskontoret överförs Medborgarrådgivningen till Befolkningsregistercentralen. Avsikten är att uppgifterna ska ges till
Befolkningsregistercentralen genom en förordning av statsrådet som träder i kraft den 1 januari
2018.

01. Förvaltningen
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 415 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 333 000 euro jämfört med det anslag på 30 748 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 28.30.03 med anledning av att vissa informations- och
kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

30 415 000
375 000
29 920 000
30 363 000
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10. Beskattningen och Tullen
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 727 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, underhållsutgifter, driftsutgifter och
andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet.
F ö r k l a r i n g : Momentet ersätter moment 28.10.20 i budgetpropositionen.
Momentets sifferkod har ändrats jämfört med budgetpropositionen eftersom det är fråga om permanent, separat verksamhet vid Skatteförvaltningen.
Dessutom har moments rubrik och anslagstyp ändrats jämfört med budgetpropositionen.
2018 budget

1 727 000

(20.) Utgifter för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 2 år)
Förklaring:
28.10.03.

Jämfört med budgetpropositionen föreslås det att momentet blir moment

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 721 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det anslag på 24 721 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 28.30.03 med anledning av att Medborgarrådgivningens
uppgifter överförs till Befolkningsregistercentralen.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

23 721 000
22 837 000
28 616 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 299 000 euro.
Fullmakt
Statistikcentralen får ingå avtal i anslutning till projektet om värdering av byggnader och andra
förbindelser så att de åren 2018—2023 får föranleda staten utgifter på högst 5 600 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 285 000 euro jämfört med det belopp på 46 014 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av utgifter för projektet om värdering av byggnader.
För projektet måste Statistikcentralen förnya systemet för byggnadsklassificering och inhämta de
uppgifter som behövs av utomstående experter så att uppgifterna levereras mot betalning. Finansieringen täcker de kostnader som fastställs i avtal mellan Statistikcentralen och leverantören, inklusive arvode för publicering av uppgifterna.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt
föranleder (1 000 euro)

Förbindelser 2018
Utgifter sammanlagt

2018

2019

2020

2021

2022—

Sammanlagt
fr.o.m.
2018

1 285
1 285

595
595

930
930

930
930

1 860
1 860

5 600
5 600

2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

47 299 000
47 138 000
50 179 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 412 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 100 000 euro jämfört med det anslag på 3 312 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av deltagande i Helsinki Graduate School of Economics’ verksamhet.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

3 412 000
3 382 000
3 714 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 469 000 euro.
Fullmakt
År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts.
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 25 836 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
7 633 000 euro, varav 5 000 000 euro föranleds av utgifterna för 2018 för fullmakten för identifikationsavgifter, 333 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.01.01, 775 000 euro
föranleds av en överföring från moment 28.70.01, 525 000 euro föranleds av en överföring från
moment 28.90.20 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen och 1 000 000
euro föranleds av en överföring från moment 28.20.01 med anledning av att Medborgarrådgivningen överförs till Befolkningsregistercentralen.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

33 469 000
300 000
140 000
9 620 000
7 623 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 402 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 50 345 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
57 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 107 000 euro för utgifterna för grundande och
utveckling av registret för övervakning av penningtvätt och 150 000 euro för lönekostnaderna för
två årsverken på grund av den ökade arbetsvolymen för behandlingen av ansökningar vid Regionsförvaltningsverket i Norra Finland samt har som avdrag beaktats 200 000 euro som överföring till moment 28.40.03 för ändringar i IKT-infrastrukturen i anslutning till det planerade grundandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

50 402 000
260 000
53 300 000
56 022 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 899 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 27 399 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.22 för utvecklingsutgifter för robotteknikprojektet
inom förmyndarverksamheten.
Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag, utan sker inom budgetramen.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

27 899 000
28 429 000
31 111 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 482 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 2 102 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
380 000 euro, varav 180 000 euro föranleds av tilläggsresurser till projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och 200 000 euro av en överföring från moment 28.40.01
för ändringar i IKT-infrastrukturen i anslutning till det planerade grundandet av Statens tillståndsoch tillsynsmyndighet.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

2 482 000
—
352 000
622 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 125 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 775 000 euro jämfört med det anslag på 4 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 28.30.03 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

4 125 000
6 000 000
3 800 000
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05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen
och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 180 070 000 euro.
Anslaget får användas
4) till betalning av understöd för kostnader för beredningen till temporära beredningsorgan i landskapen och till kommuner, samkommuner och servicecenter samt till betalning av eget kapital för
servicecentren.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 460 000 euro jämfört med det anslag på 180 530 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 32.01.02 för betalning av eget kapital för landskapens
riksomfattande servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning och IKT-servicecenter.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget

180 070 000
—
22 000 000
31 300 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 23 268 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget jämfört med det belopp på 30 268 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
7 000 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av en överföring till moment 26.10.01 för finansiering av ett projekt för multibiometrisk identifiering för 2018 och 5 000 000 euro av en nivåförändring.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

23 268 000
49 730 000
17 799 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 176 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 15 114 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
10 938 000 euro, varav 7 100 000 euro är en överföring till moment 30.70.01 för ASREK-projektet, 3 000 000 euro en överföring till moment 32.01.21 för kundorienterade tillstånds- och anmäl-
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ningsprocesser, 500 000 euro en överföring till moment 28.40.02 för magistraternas robotteknik
och 338 000 euro en överföring till moment 29.01.01 för digitalisering av statsunderstöd.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

4 176 000
-9 512 000
-5 560 000
15 072 000
175 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 237 302 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 144 000 euro jämfört med det belopp på 237 158 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i inkomstposterna som föreslås i denna kompletterande budgetproposition.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 II tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

237 302 000
12 000
6 910 000
2 168 000
224 576 000
219 560 594

90. Stöd till kommunerna
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 475 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 525 000 euro jämfört med det anslag på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 28.30.03 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen.
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2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

2 475 000
1 400 000
7 000 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 576 670 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 8 457 931 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
118 739 000 euro, varav 108 739 000 euro föranleds av en korrigering av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, 8 800 000 euro föranleds av förändringar i bestämningsgrunderna för de kalkylerade kostnaderna och 1 200 000 euro föranleds av förändringar i hemkommunsersättningen.
Korrigeringen av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna beror på
att det i Statistikcentralens justeringskalkyl över kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna saknades kostnader i justeringen till ett belopp av 428 918 000 euro för 2015. När dessa
kostnader läggs till i justeringen, förändras den minskning av statsandelen som beror på justeringen av kostnadsfördelningen i budgetpropositionen för 2018 från 176 875 000 euro till 68 136 000
euro.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

8 576 670 000
9 200 000
8 597 754 000
9 024 697 225

92. EU och internationella organisationer
60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 493 000 euro.
Anslaget får användas till överföring av medel till den fond som avses i lagen om myndigheten
för finansiell stabilitet för vidareöverföring som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Enligt 8 kap. 2 § 9 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) ska Verket
för finansiell stabilitet beakta bankskatt som med stöd av lagen om tillfällig bankskatt (986/2012)
influtit under den tid lagen varit i kraft och som överförts till stabilitetsfonden när verket fastställer stabilitetsavgifter på så sätt att de avgiftsskyldigas stabilitetsavgift från och med år 2015 minskas. När stabilitetsavgiften bestäms ska bankskatten från och med år 2015 räknas de skattskyldiga
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instituten till godo i samma förhållande som de har betalat bankskatt så länge som de medlen
räcker till.
Det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2015 blir oanvänt till ett belopp av
18 493 000 euro, som ombudgeteras till motsvarande ändamål som tidigare.
2018 budget

18 493 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 881 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 103 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 984 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds närmast av effekten av EU:s tilläggsbudget på Finlands avgifter till
EU och av justeringar som gäller prisindex.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

1 881 000 000
—
1 903 000 000
1 951 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 672 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 17 264 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
408 000 euro, varav 70 000 euro föranleds av en överföring från moment 32.01.01 av en uppgift
som gäller arbetskraftsutbildning och 338 000 euro föranleds av en överföring från moment
28.70.22 för inledandet av projektpaketet för digitalisering av statsunderstödsprocessen.
Eventuella underhållsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med anslaget föranleder inget behov av tilläggsanslag.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

17 672 000
1 662 000
-9 000
18 021 000
19 731 000

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 254 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 40 854 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 29.10.31. Av beloppet är 200 000 euro avsedda för stöd till verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors och 200 000 euro för stöd
till Europaskolornas verksamhet.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

41 254 000
42 183 000
43 082 000

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 39 557 000 euro.
Anslaget får användas
6) till ett belopp av högst 26 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds
av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande,
språkförsök samt främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 6 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 150 000 euro jämfört med det belopp på 38 407 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ökad finansiering av språkförsök.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

39 557 000
—
34 016 000
18 096 950

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 699 768 000 euro.
Anslaget får användas
8) till ett belopp av högst 40 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på
specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i
anknytning till detta för att minska undervisningsgruppernas storlek, anställa skolgångsbiträden
och motverka regional ojämlikhet i grundskolan.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 8 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 3 400 000 euro jämfört med det belopp på 703 168 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den inverkan som justeringen av det uppskattade antalet nya asylan-
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sökningar har på finansieringsbehovet inom den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen och inom den grundläggande utbildningen för vuxna.
Ändringen av punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen gör det möjligt att använda anslaget till
att motverka regional ojämlikhet i grundskolan.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

699 768 000
711 542 000
707 829 589

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 152 433 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till
medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten
Snellman-korkeakoulu
2) till ett belopp av högst 5 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.
Enheter som berättigar till statsandel
varav maximibelopp
som finansieras med en
maximibelopp
statsandel på 100 %

Statsandel för medborgarinstitutens
driftskostnader
Statsandel för folkhögskolornas
driftskostnader
Statsandel för studiecentralernas
driftskostnader
Statsandel för sommaruniversitetens
driftskostnader

enhet

1 698 839

34 168

undervisningstimme

241 834

28 534

studerandevecka

158 984

790

undervisningstimme

52 711

1 273

undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst
4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete.
Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som
föranleds av rättelsebeslut.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 152 833 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från punkt 2 till moment 29.10.01.
Beslutsdelens tabell Enheter som berättigar till statsandel kompletteras jämfört med budgetpropositionen med en kolumn för maximibelopp med en statsandel på 100 %.
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Jämfört med budgetpropositionen flyttas 716 000 euro från punkt 2 till punkt 1 i beslutsdelens
andra stycke. Detta beror på att undervisnings- och kulturministeriet efter ansökan ska kunna besluta om en statsandelsprocent på högst 80 % för en sådan huvudman för en folkhögskola vars
huvudsakliga utbildningsuppgift är att ordna utbildning för personer med svår funktionsnedsättning. På grund av den preciserade behovskalkylen i anslutning till detta minskas den finansiering
som högst kan beviljas för understöd som avses i punkt 2 i beslutsdelens andra stycke.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

152 433 000
146 270 000
157 610 744

20. Yrkesutbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 774 071 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 5 800 000 euro jämfört med det belopp på 768 271 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av den mervärdesskatt som privata anordnare av yrkesutbildning får ersättning för i fråga om utbildningstjänster och i fråga om anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

774 071 000
721 415 000
717 763 091

40. Högskoleundervisning och forskning
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Anslaget får också användas
10) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad
offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.
F ö r k l a r i n g : Punkt 10 i beslutsdelen fogas som punkt 10 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Ändringen av motiveringen föranleds av kostnaderna för genomförandet av en centraliserad
offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.
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2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

142 821 000
10 000 000
9 000 000
91 981 000
55 712 700

86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (reservationsanslag 2 år)
F ö r k l a r i n g : Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under momentet ombildats till
ett tvåårigt reservationsanslag.
Tiden för insamling av sådant privat kapital till yrkeshögskolorna som ska beaktas vid behandlingen av statens medfinansiering förlängs till att gälla perioden 1.8.2017—31.12.2018. Ett tvåårigt reservationsanslag möjliggör statliga finansieringsbeslut i början av 2019.
2018 budget

24 000 000

80. Konst och kultur
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 640 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande av understöd för
2) verksamhetsunderstöd till organisationer för fredasarbete samt för verksamheten vid Förbundet för mänskliga rättigheter rf och Fritänkarnas Förbund rf
5) verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf.
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst ett
årsverke för tidbundna uppgifter.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, punkt 5 i det andra stycket i
beslutsdelen fogas som punkt 5 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det tredje stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 290 000 euro jämfört med det belopp på 7 350 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 29.80.53 för ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd. Ändringen av motiveringen till momentet föranleds av en
precisering av användningen av de understöd som är avsedda för medborgarorganisationernas
verksamhet, och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av säkrandet av den
expertis som behövs för spetsprojektet för utvidgande av principen om en procent till konsten.

29.90
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
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7 640 000
—
8 293 000
9 821 000

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 27 381 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 290 000 euro jämfört med det belopp på 27 671 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 29.80.50 för ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

27 381 000
—
27 257 000
24 548 984

90. Idrottsverksamhet
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 164 939 000 euro.
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Beloppet av pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare är 1 339,57 euro i månaden.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det sjunde stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det anslag på 158 939 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att staten deltar i finansieringen av byggnadskostnaderna för multifunktionsarenan i Tammerfors genom användning av fondmedel.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

164 939 000
7 000 000
6 000 000
154 097 000
147 120 326
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade
projekt som Finlands Akademi finansierar.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i det första stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas
som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Naturresursinstitutet upphör den 1 januari 2018 med den prisstödda avgiftsbelagda verksamheten
i fråga om produktionen av elitplantor, detta som ett led i att verksamheten läggs ut på entreprenad. Till följd av förändringen finns det 2018 inte längre några grunder för det prisstöd som finns
inskrivet i beslutsdelen i budgetpropositionen och som är avsett att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten.
Ändringen av motiveringen gör det möjligt att betala vederlagsfria utgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 869 000 euro.

69 804 000
1 600 000
70 801 000
78 632 000

30.64
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 300 000 euro jämfört med det anslag på 3 169 000 euro som föreslås i budgetpropositionen utgör en överföring till moment 24.01.01 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Peking i syfte att effektivisera åtgärder som främjar exporten av finländska livsmedel i Folkrepubliken Kina och dess närområden.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

2 869 000
420 000
2 000 000
4 419 000
2 299 000

64. Forststyrelsen
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 554 000 euro.
Fullmakt
Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra omfattande insamlingar av frön
i norra Finland i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen som efter 2018
medför utgifter för staten på högst 2 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och fullmaktspunkten i beslutsdelen fogas som en ny punkt till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 100 000 euro jämfört med det belopp på 6 454 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av beredskapen att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland. Dessutom införs det för anskaffning av frö för skogsträd en fullmakt att 2018 förbinda sig
vid utgifter på högst 2 200 000 euro.
Fröförsörjningen i fråga om skogsträd i norra Finland bygger på ett effektivt utnyttjande av sällan
återkommande naturliga fröskördar. Genom tillägget säkras tillgången i norra Finland till skogsodlingsmaterial som lämpar sig för förhållandena. Anskaffning och säkerhetsupplagring av frö
för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen
en offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

7 554 000
5 514 000
5 754 000
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70. Lantmäteri och datalager
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 237 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 7 100 000 euro jämfört med det anslag på 43 137 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.22 för genomförande av projektet för ett elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK), som ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster.
Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag utan sker inom budgetramen.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

50 237 000
2 100 000
45 352 000
47 929 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro.
Anslaget får användas till bolagisering av Trafikverkets trafikledningsfunktioner och till att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens samt i anslutning till ägarstyrningen av de bolag
som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag
med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana
utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån,
och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som
förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning är Finrail Oy, Air Navigation
Services Oy och Cinia Group Ab. Dessutom omfattar ministeriets ansvarsområde Rundradion
Ab, för vars styrning ett av riksdagen valt förvaltningsråd svarar. Vid kommunikationsministeriet
inleddes det 2017 två betydande projekt som leder till ett ökat antal bolag inom ministeriets ansvarsområde. I det ena projektet är det meningen att den 1 januari 2019 bolagisera Trafikverkets
nuvarande trafikledningsfunktioner inom väg-, sjö- och järnvägstrafiken till ett helt och hållet
statsägt bolag med specialuppgifter. Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy bildar vid ingången av
2019 en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. För ägarstyrningen av koncernen svarar kommunikationsministeriet. I det andra projektet är
det meningen att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. En förutsättning för det är
att det skapas konkurrensneutrala förhållanden på järnvägsmarknaden. För att detta ska kunna genomföras differentieras tre separata statsbolag ur VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service-
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och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. För ägarstyrningen av de bolag med specialuppgifter
som är under bildning svarar kommunikationsministeriet.
Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning
av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som
gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till
ägarstyrningen räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för ministeriet, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet inom ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för samarbetet mellan ägarna och andra liknande kostnader.
2018 budget

2 000 000

10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 395 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 1 398 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 000 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats en överföring på 5 000 000 euro till moment 31.10.77 för övrig planering av utvecklingsprojekt och som tillägg 2 000 000 euro för förbättring av plankorsningar.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

1 395 000 000
-150 000
1 271 950 000
1 061 400 000

41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 490 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en flygfraktsplatta
på Vasa flygplats åt bolaget Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasa, som är innehavare av flygfraktsplattan.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 1 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 490 000 euro.
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Av tillägget föranleds 1 340 000 euro av att byggandet av flygfraktsplattan i Vasa slutförs. Genomförandet av projektet har fördröjts, varför det understöd som beviljats projektet inte har blivit
använt.
Av tillägget är 150 000 euro en utgift av engångsnatur för den icke-ekonomiska verksamheten vid
Seinäjoen lentoasema Oy. Bolaget är en privat flygplats som står utanför Finavias flygplatsnät.
Flygplatsen har sedan 2016 strävat efter att bedriva en synnerligen kostnadseffektiv verksamhet
genom sin flygplatsmodell, som grundar sig på att tjänster produceras för såväl kommersiell som
privat flygtrafik efter behov. Enligt verksamhetsmodellen är flygplatsen öppen för flygtrafik enligt förhandsbeställning och betjänar därmed kunderna endast när det finns ett faktiskt behov av
tjänster. Syftet med denna verksamhetsmodell är att åstadkomma betydande besparingar i underhållet av flygplatsen och samtidigt betjäna näringslivet bättre än genom traditionell verksamhet.
En betydande del av kostnaderna för underhållet av flygplatsen består av personalutgifter, och en
ändring av verksamheten till att grunda sig på ett befintligt behov ökar kostnadseffektiviteten i
betydande utsträckning. Modellen kan i fortsättningen utnyttjas också på andra regionala lågtrafikerade flygplatser. En fungerande modell kräver emellertid en tillräckligt omfattande försöksverksamhet, och ett statsunderstöd av engångsnatur är därför nödvändigt för service- och underhållsutgifterna i fråga om den personal och utrustning som behövs för att trygga flygtrafiktjänsten, brand- och räddningstjänsten samt luftfartsskyddet för den civila luftfarten vid Seinäjoen
lentoasema Oy.
Till följd av kraven i den ändrade EU-lagstiftningen kan understöd beviljas flygplatser som ligger
utanför Finavias flygplatsnät för icke-ekonomisk verksamhet och inom ramen för kommissionens
förordning (EU) 2017/1084 för ekonomisk verksamhet och investeringar. En förutsättning för att
understödet ska beviljas för ekonomisk verksamhet och investeringar är i övrigt att en anmälan
om statligt stöd lämnas till Europeiska kommissionen och att kommissionen godkänner stödet på
basis av riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (EUT 2014/C 99/03).
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

2 490 000
150 000
1 000 000
1 150 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 334 950 000 euro.
Fullmakt
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de
föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen:
Nya trafikledsprojekt
Maximibeloppet för utgifter som
av förbindelserna föranleds staten
(euro)

Ring I i Bredvik
Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron

20 000 000
7 000 000
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Nya trafikledsprojekt

Rv 4 Kirri—Tikkakoski
Havsfarleden till Karleby
Havsfarleden till Nordsjö

Maximibeloppet för utgifter som
av förbindelserna föranleds staten
(euro)

139 000 000
45 000 000
12 500 000

F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och tabellen Nya trafikledsprojekt i den del av beslutsdelen som
gäller fullmakter ersätter tabellen Nya trafikledsprojekt i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har projektet rv 4 Kirri—Tikkakoski fogats till tabellen Nya
trafikledsprojekt.
Jämfört med det belopp på 323 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
11 250 000 euro, varav 5 000 000 euro är en överföring från moment 31.10.20 och 6 250 000
euro föranleds av finansieringen 2018 av projektet Kirri—Tikkakoski.
Som motivering till det nya projektet föreslås följande:
Projektet rv 4 Kirri—Tikkakoski
Vägavsnittet Kirri—Tikkakoski (ca 14, 7 km) på riksväg 4 (E75) utgör en del av riksvägsförbindelsen från huvudstadsregionen via Mellersta Finland till Norra Finland, och vägen ingår i TENT-stomnätet. Riksväg 4 saknar en parallell järnvägsförbindelse, och därför är den av stor betydelse för hela Finlands och det lokala näringslivets transporter och persontrafik. Jyväskyläregionen
utgör ett av de tätast trafikerade avsnitten på riksfyran. I trakterna kring Jyväskylä finns logistikcentra som är viktiga för centrala Finland. Genom projektet förbättras trafiksäkerheten och görs
trafiken smidigare när det gäller denna för hela landet viktiga vägförbindelse.
Förbättringen av vägen innebär färre störningar på vägavsnittet, vilket gör det lättare att utarbeta
tidtabeller för transporter som är viktiga för näringslivet i hela landet. Genom projektet förbättras
trafikförbindelserna avsevärt mellan Jyväskylä, flygplatsen i Tikkakoski och Äänekoski, och därigenom främjar det utvecklingen av markanvändningen i regionen. Projektet är viktigt med tanke
på råvarutransporter för den kommande produktionen av bioprodukter, och projektet tjänar även
de ändringsbehov som försvarsmakten har vid Tikkakoski flygplats.
Kostnadsförslaget för projektet är 139 miljoner euro.
Till följd av ovannämnda ändring ändras tabellerna Projekt och Utgifter för staten som föranleds
av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt enligt följande:
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Projekt
Fullmakt
att ingå
Färdigt
avtal
Godkänt för trafik
mn €

Oavslutade trafikledsprojekt
Vägprojekt
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand

Rv 4 Uleåborg—Kemi
Rv 5 S:t Michel—Juva
Rv 12 Lahtis södra ringväg
Rv 12 Tillola—Keltti

Banprojekt
Mellersta Böle, spår i väster

I
Tilläggsbudget
för 2014
Budget
2017
Budget
2017
Budget
2017
Tilläggsbudg.
2017
Budget
2014

Utökning av kapaciteten på
banavsnittet Helsingfors—
Budget
Riihimäki, 1 fasen
2015
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i
Budget
Helsingfors
2016
Luumäki—Imatra—ryska
gränsen, förbättring av
Budget
järnvägsförbindelsen
2017
Elektrifiering av banavsnittet
Budget
Björneborg—Tallholmen
2017
Elektrifiering av Nystadsbanan Tilläggsbudg.
2017
Farledsprojekt
Förflyttning av Nyslotts
djupfarled
Havsfarleden till Uleåborg

Budget
2015
Tilläggsbudg.
2017

Den ext.
finansieringens andel av Beräknad
fullmakten att användingå avtal
ning
mn €
mn €

Anslag
2018
mn €

Senare
finansieringsbehov
mn €

2018

76,0

72,2

3,8

-

2021

125,0

7,0

47,5

70,5

2021

121,0

5,0

42,0

74,0

2021

198,0

12,2

65,8

120,0

2018

14,0

7,0

7,0

-

2020

40,0

27,0

9,0

4,0

2020

150,0

68,7

17,6

63,7

2020

60,0

24,0

15,0

21,0

2022

165,0

3,0

38,0

124,0

2018

5,7

3,6

2,1

-

2021

21,0

2,0

8,0

11,0

2018

40,0

28,0

8,0

4,0

2019

-

12,5

-

-

2,0
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Projekt

Gemensamma trafikledsprojekt
Trafikförbindelser för
Äänekoski bioproduktfabrik

Annan planering av utvecklingsprojekt
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt
Nya trafikledsprojekt
Ring I i Bredvik
Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron
Rv 4 Kirri—Tikkakoski
Havsfarleden till Karleby
Havsfarleden till Nordsjö
Nya trafikledsprojekt
sammanlagt
Oavslutade och nya trafikledsprojekt sammanlagt

Fullmakt
att ingå
Färdigt
avtal
Godkänt för trafik
mn €

I tilläggsbudg.
2015/
budget
2017/
budget
2018

2018

Den ext.
finansieringens andel av Beräknad
fullmakten att användingå avtal
ning
mn €
mn €

Anslag
2018
mn €

Senare
finansieringsbehov
mn €

143,1

29,9

-

-

5,0

-

415,3

298,7

492,2

173,0

1 188,7
Budget
2018
Budget
2018
Budget
2018
Budget
2018
Budget
2018

2,0

2020

20,0

2,0

18,0

2020

7,0

7,0

-

2021

139,0

6,3

132,7

2020

45,0

15,0

30,0

2020

12,5

1,0

11,5

223,5

31,3

192,2

330,0

684,4

1 412,2

2,0

415,3

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

Oavslutade trafikledsprojekt
Nya trafikledsprojekt
Utgifter sammanlagt

2018

2019

2020

2021–

Sammanlagt
fr.o.m. 2018

293 700
31 250
324 950

226 900
91 250
318 150

166 500
62 500
229 000

98 800
38 500
137 300

785 900
223 500
1 009 400

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg
En tidigare beviljad fullmakt på 1 500 000 euro för projektet förnyas. Behovet av att förnya avtalsfullmakten föranleds av att indexen i anslutning till huvudentreprenaden blev mindre än be-
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räknat och en del av anslaget därför inte har använts. Genom att förnya fullmakten försäkrar man
sig om att de arbeten som ingår i projektet enligt dess ursprungliga omfattning blir beställda 2018
och finansierade. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.
Bennäs—Jakobstad, elektrifiering
En tidigare beviljad fullmakt på 80 000 euro för projektet förnyas. Behovet av att förnya avtalsfullmakten föranleds av att sanktionerna i anslutning till huvudentreprenaden blev mindre än beräknat och en del av anslaget därför inte har använts. Den ekonomiska slutredovisning som ska
beställas 2018 säkras genom att fullmakten förnyas. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand
En tidigare beviljad fullmakt på 857 000 euro för projektet förnyas. Avtalsfullmakten förnyas till
följd av att bonusarna i anslutning till projektet samt de ingångna avtalen blev mindre än beräknat
och en del av anslaget därför inte har använts. Med hjälp av de nya förbindelser som ingås 2018
kan ett lyckat slutförande av projektet säkras. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

334 950 000
288 000
35 012 000
272 800 000
347 729 000

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 125 000 000 euro.
Fullmakt
Trafikverket bemyndigas att ingå ett sådant avtal om byggande av en fast förbindelse till Karlö
som föranleder staten utgifter på högst 116 900 000 euro.
Dessutom bemyndigas Trafikverket att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år
till den del fullmakterna inte har använts.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter fullmaktspunkten
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 123 000 000 euro som föreslås i budgetproposition föranleds av byggandet av en fast förbindelse till Karlö.
Som motivering till det nya projektet föreslås följande:
Fast förbindelse till Karlö
Målet för projektet är att säkerställa en trygg och fungerande trafikförbindelse mellan Karlö och
fastlandet, att förkorta restiderna och att skapa bättre förutsättningar för att utveckla näringsverksamheten och markanvändningen på Karlö.
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Genom projektet ersätts den nuvarande färjeförbindelsen till Karlö med en fast förbindelse som
omfattar en väg anlagd på bank och två broar. Projektet genomförs enligt livscykelmodellen och
omfattar planering, genomförande och finansiering av projektet samt skötsel och underhåll under
avtalstiden. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 116,9 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 2010:130). Förhållandet kostnad/nytta för projektet är 1,9 i enlighet med utredningsplanen. Avtalsperiodens längd har planerats till 20 år sammanlagt, inbegripet byggande och
underhåll, och kostnaderna för projektet uppskattas till 116,9 miljoner euro. Investeringskostnaden för projektet är 76 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 2010:130). Projektet kan genomföras 2018—2020.
Till följd av ovannämnda ändring ändras tabellerna Projekt och Utgifter för staten som föranleds
av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt enligt följande:
Projekt

Godkänt

Senare
Fullmakt att
Beräknad
finansierings
Färdigt för ingå avtal användning Anslag 2018
behov
trafik
mn €
mn €
mn €
mn €

Oavslutade livscykelprojekt
E18 Muurla—Lojo
E18 Forsby—Kotka
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa
Oavslutade sammanlagt
Nytt livscykelprojekt
Fast förbindelse till Karlö
Det nya livscykelprojektet
sammanlagt
Oavslutade livscykelprojekt
och det nya livscykelprojektet
sammanlagt

I Tilläggsbudget för
2004
Budget
2010
Budget
2014

Budget
2018

2008

700,0

369,3

42,0

288,7

2014

650,0

204,8

50,0

395,2

2018

660,0
2 010,0

29,0
603,1

31,0
123,0

540,0
1 223,9

2020

116,9

-

2,0

114,9

116,9

-

2,0

114,9

2 126,9

603,1

125,0

1 338,8

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

Pågående livscykelprojekt
Nytt livscykelprojekt
Utgifter sammanlagt

2018

2019

2020

2021—

Sammanlagt
fr.o.m. 2018

123 000
2 000
125 000

114 000
4 000
118 000

108 800
4 000
112 800

1 001 100
106 900
1 108 000

1 346 900
116 900
1 463 800

31.20
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2017 budget
2016 bokslut
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125 000 000
107 000 000
109 026 000

20. Myndighetstjänster för trafiken
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 953 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 100 000 euro jämfört med det anslag på 46 853 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av marknadskontrollen i fråga om motorerna i arbetsmaskiner.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

46 953 000
-825 000
47 609 000
47 703 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 685 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 33 054 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
369 000 euro, varav 299 000 euro föranleds av en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig och 70 000 euro av en överföring av en uppgift som
gäller arbetskraftsutbildning till moment 29.01.01.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

32 685 000
895 000
—
33 558 000
33 559 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 169 255 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 168 025 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 230 000 euro, varav 600 000 euro föranleds av uppgifter i anslutning till främjandet av integrationen av ensamkommande barn och unga, 170 000 euro föranleds av en överföring från moment
32.70.03 för uppdatering av webbplatsen Work in Finland och 460 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.70.05 för betalning av eget kapital för landskapens riksomfattande servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning och IKT-servicecenter.
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2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
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169 255 000
-630 000
172 660 000
193 011 672

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 056 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 056 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.22 för fortsatt finansiering av projektet Tillstånd
och tillsyn.
Eventuella underhållsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med hjälp
av anslaget föranleder inget behov av tilläggsanslag.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

5 056 000
2 000 000
2 326 000
2 316 000

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får också användas till betalning av Geologiska forskningscentralens och Utbildningsstyrelsens utgifter som föranleds av tillväxtprogram inom ramen för Team Finland-verksamheten
som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar
samt turistfrämjande verksamhet i Finland.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som femte stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande femte, sjätte och sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir det sjätte, sjunde och åttonde stycket.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

17 651 000
—
14 143 000
13 371 000

20. Närings- och innovationspolitik
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 83 621 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 82 671 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
950 000 euro. I detta belopp har som ett tillägg av engångsnatur beaktats 1 750 000 euro med anledning av de utgifter som föranleds av en ändring som gäller Business Finland och som avdrag
800 000 euro som föranleds av den tidigareläggning av inledandet av projektet Turism 4.0 som
det beslutades om i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

83 621 000
-1 370 000
43 523 000
38 152 000

42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag
3 år)
Anslaget får också användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av
statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och
samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3.
Anslaget får även användas för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens
budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, inrättande av ett nätverksbaserat kunskapscenter för hållbar och innovativ
offentlig upphandling och centrets verksamhet samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande fjärde och femte stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen blir det femte och sjätte stycket.
Ändringen gör det möjligt för arbets- och näringsministeriet att samarbeta med andra offentliga
aktörer i utvecklingen av tillväxtekosystem och innovativa offentliga upphandlingar.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

5 000 000
—
4 000 000
4 100 000
7 024 000

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för
affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet.
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Lånen beviljas i form av startstöd enligt EU:s gruppundantagsförordning. Lån kan också beviljas
i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd och på vilka statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) inte tillämpas.
Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektet eller den eftersträvade
affärsverksamheten misslyckas på ett sätt som väsentligt försämrar låntagarens förmåga att sköta
sina lån, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren helt eller delvis avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av
statsrådet.
En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
Fullmakt
År 2018 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Med kapitallån finansieras företag som är i inledningsfasen och som genom sin verksamhet moderniserar industrin och utvecklar nya ekosystem för affärsverksamhet. Målet är att främja företagsverksamhet som baserar sig på ett effektivt utnyttjande av kapital och kompetens av ny, immateriell karaktär för främjande av ekonomisk tillväxt.
Den verksamhet som finansieras kan ha samband med t.ex. verksamheten för en operatör för ett
ekosystem för affärsverksamhet eller utvecklande av data- eller testplattformar.
Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under
moment 13.01.05.
Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.40.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Förbindelser 2018
Utgifter sammanlagt

2018

2019

2020

2021

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

Sammanlagt
fr.o.m.
2022—
2018

6 000
6 000

2018 budget

30 000
30 000

6 000 000

(88.) Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks ur budgetpropositionen.
2017 budget
2016 bokslut

29 500 000
30 000 000
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30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 162 976 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 162 576 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 32.70.03 för uppgifter i anslutning till främjandet av invandrares integration.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

162 976 000
173 131 000
164 737 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 247 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 950 000 euro jämfört med det belopp på 8 297 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av uppgraderingen av plattformen för företags- och organisationsdatasystemet
(FODS).
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

9 247 000
1 350 000
6 055 000
-2 919 589

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 200 000 euro jämfört med det belopp på 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten.
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2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
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1 300 000
-2 000 000
5 315 000
7 004 248

60. Energipolitik
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 482 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 5 532 000 euro jämfört med det belopp på 14 950 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ändring i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017. Terminalprojektet i Fredrikshamn har fördröjts och utbetalningarna av projektstödet skjuts upp med ett år
till 2018—2020.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

20 482 000
-13 830 000
28 465 000
23 610 148

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Fullmakt
År 2018 får det på basis av ett anbudsförfarande ingås förbindelser om beviljande av stöd till
kraftverk under minst 12 avtalsår på basis av elproduktion på högst 24,0 terawattimmar i enlighet
med ett premiesystem enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/
2010).
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som punkten Fullmakt till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara
energikällor.
I enlighet med riktlinjerna i den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 (SRR 7/2016
rd) bör det som en lösning under övergångsperioden och för att upprätthålla det finländska projektkunnandet införas teknikneutrala anbudsförfaranden som används som utgångspunkt vid betalningen av stöd för produktion av el till de investeringar i förnybar elproduktion som är mest
kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Den volym som är föremål för anbudsförfarandet motsvarar en genomsnittlig årlig elproduktion på 2,0 terawattimmar. Det uppskattas att de projekt för
förnybar el som vinner anbudsförfarandet 2018 kan inleda produktionen tidigast 2020.
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2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

314 100 000
-18 800 000
273 400 000
171 865 622

70. Integration
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 061 000 euro.
Anslaget får användas
2) till ett belopp av högst 770 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration
samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 1 631 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
570 000 euro, varav 400 000 euro föranleds av en överföring till moment 32.30.01 för uppgifter
i anslutning till främjandet av invandrares integration och 170 000 euro föranleds av en överföring till moment 32.01.02 för uppdatering av webbplatsen Work in Finland.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

1 061 000
—
1 631 000
2 168 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 243 104 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 3 821 000 euro jämfört med det belopp på 246 925 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att antalet nya asylansökningar antas minska till 4 000 ansökningar.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

243 104 000
—
232 245 000
131 308 940
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 004 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 75 000 euro jämfört med det belopp på 30 929 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 24.01.01 på grund av att en tjänst som specialsakkunnig
vid Finlands beskickning i Stockholm dras in från och med den 1 januari 2018.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

31 004 000
230 000
30 970 000
28 764 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 878 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 600 000 euro jämfört med det belopp på 16 278 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ett svårförutsägbart behov av tjänster till följd av att fångarnas hälsotillstånd varit sämre än i genomsnitt. Kostnaderna har även ökat till följd av att den allmänna prisnivån på hälso- och sjukvårdstjänster har stigit och den ökade användningen av tjänster. Av tilllägget är 150 000 euro en överföring från moment 33.60.31 och 150 000 euro en överföring från
moment 25.40.01.
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2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

16 878 000
400 000
120 000
16 085 000
16 522 000

07. (33.01.02 och 03) Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag
3 år)
F ö r k l a r i n g : Momentets rubrik har ändrats jämfört med budgetpropositionen.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

7 992 000
850 000
330 000
7 638 000
8 065 000

02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 836 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 10 636 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av behovet av tilläggsresurser på två årsverken för viss tid under perioden
2018—2019 för planering av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

10 836 000
10 762 000
11 770 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 247 000 euro.
Anslaget får användas
5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst 2
årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen blir 5 punkt i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 2 238 000 euro jämfört med det belopp på 12 485 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 33.03.04 och föranleds av att funktioner inom rätts-
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medicinen överförs från Åbo universitet och Tammerfors universitet till Institutet för hälsa och
välfärd.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

10 247 000
8 215 000
7 578 649

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 779 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 238 000 euro jämfört med det belopp på 48 541 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 33.02.20 och föranleds av att funktioner inom rättsmedicinen överförs från Åbo universitet och Tammerfors universitet till Institutet för hälsa och välfärd.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

50 779 000
120 000
49 502 000
56 305 000

25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
4) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt neurovetenskapligt centrum samt för pilotprojekt inom klinisk forskning och vård
5) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor, allmännyttiga samfund och andelslag som bildas av biobanker för förberedelser och genomförande av projekt
6) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter
på grund av detta.
F ö r k l a r i n g : Punkterna 4, 5 och 6 i beslutsdelen ersätter punkterna 4 och 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under momentet ombildats till ett treårigt reservationsanslag.
2018 budget
2017 budget

7 400 000
5 800 000
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10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt
vissa tjänster
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 482 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 700 000 euro jämfört med det belopp på 1 478 800 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att pensionsstödet av engångsnatur har utnyttjats mindre än väntat.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

1 482 500 000
1 256 400 000
1 075 310 000

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 820 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 820 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en höjning av minimibeloppen för dagpenningarna.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

820 400 000
831 638 000
314 867 985

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 325 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 320 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds bl.a. av att behovet av kundbetjäning inom handläggningen av det grundläggande utkomststödet var större än beräknat samt av införandet av en aktiveringsmodell inom
utkomstskyddet för arbetslösa.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

325 000 000
-17 000 000
348 747 000
319 481 000
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20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 005 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 1 010 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
4 800 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 6 200 000 euro med anledning av en omfördelning av det anslag som anvisats för företagsverksamhet som en arbetslös inleder och som
tillägg 1 400 000 euro med anledning av en omfördelning av det anslag som anvisats för kortvariga studier.
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

1 005 200 000
-35 000 000
—
1 086 000 000
1 096 597 001

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 42 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 30 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
12 400 000 euro, varav 10 000 000 euro föranleds av att avkastningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om löntagare som inte hör till någon kassa var lägre än väntat,
1 800 000 euro föranleds av en omfördelning av det anslag som anvisats för företagsverksamhet
som en arbetslös inleder och 600 000 euro föranleds av en omfördelning av det anslag som anvisats för kortvariga studier.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

42 400 000
—
121 000 000
178 900 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 563 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 1 555 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
7 900 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 5 500 000 euro med anledning av att pensionsstödet av engångsnatur utnyttjats mindre än väntat, 4 400 000 euro med anledning av en om-
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fördelning av det anslag som anvisats för företagsverksamhet som en arbetslös person inleder och
som avdrag 2 000 000 euro med anledning av en omfördelning av det anslag som anvisats för
kortvariga studier.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

1 563 300 000
3 400 000
1 507 360 000
1 414 000 000

30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 119 990 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 2 119 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
290 000 euro och föranleds av den regeringsproposition till riksdagen med förslag till lagar om
ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för
vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (RP 141/2017), som hänför sig till
budgetpropositionen.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

2 119 990 000
-7 500 000
1 951 000 000
1 150 092 347

40. Pensioner
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 239 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det belopp på 233 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av minskade premieinkomster och av att antalet försäkrade varit lägre än
beräknat.

33.50
2018 budget
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
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239 000 000
11 100 000
19 600 000
149 000 000
138 000 000

50. Stöd till veteraner
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 41 688 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 9 000 000 euro jämfört med det belopp på 32 688 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade medel. Medlen
anvisas för rehabilitering av frontveteraner och tjänster som tillhandahålls i hemmet.
2018 budget
2017 II tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

41 688 000
11 637 000
37 688 000
17 988 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro.
Anslaget får användas
4) till ersättning av kostnader för utvecklande av studerandehälsovården i form av statsunderstöd
till Studenternas hälsovårdsstiftelse.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen blir 4 punkt i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 100 000
euro, varvid som avdrag har beaktats 150 000 euro som en överföring till moment 33.01.06 för
täckande av utgifterna för hälso- och sjukvård för fångar och som tillägg 250 000 euro för utveckling av verksamheten vid Studenternas hälsovårdsstiftelse.
Dessutom har moments rubrik ändrats jämfört med budgetpropositionen.
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2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

33.60
500 000
—
400 000
2 200 000

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
5) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av ersättningar till Folkpensionsanstalten i samband med genomförandet.
F ö r k l a r i n g : Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
2018 budget
2017 I tilläggsb.

100 000 000
30 000 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 337 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 300 000 euro jämfört med det belopp på 22 637 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 35.10.70 för finansiering av merkostnader som
föranleds av den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

22 337 000
25 878 000
29 815 000

10. Miljö- och naturvård
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 6 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av planeringen av och tillståndsberedningen för andra fasen av stängningen av
gruvan i Hitura samt obligatoriska tilläggsarbeten under den första fasen.
Planeringen av den andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura är förenad med villkor som
uppställts i stängningstillståndet, bl.a. planering av en slutförvaringsplats för fällningar som bildats i samband med vattenbehandlingen och som bildas i fortsättningen samt upprättande av en
plan för vattenbehandlingen efter stängningen. Under den första fasen behövs dessutom vattenanalyser bl.a. för planering av en bioreaktor och optimering av grundvattenpumpningarna. I en-
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35.20

lighet med stängningstillståndet anlitas det en opartisk övervakare för stängningsarbetet. En närmare utredning som gjorts med tanke på täckningen av jarosithögen visade att det finns jarosit på
ett större område än vad som uppgetts i gruvans ursprungliga planer, och detta medför merkostnader. De omedelbara miljöarbetena orsakar fortlöpande kostnader innan det nya vattenbehandlingssystemet kan tas i bruk i maj 2018. För Hitura har det beviljats 5 miljoner euro i den första
tilläggsbudgeten för 2017. Förutom detta är det mening att anvisa för Hitura sammanlagt 1,3 miljoner euro av anslaget för år 2018.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

7 100 000
5 000 000
5 900 000
6 420 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 100 000 euro jämfört med det belopp på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av finansieringen av merkostnader för den grundläggande renoveringen av
havsforskningsfartyget Aranda. Av tillägget utgör 300 000 euro en överföring från moment
35.01.04.
Den fullmakt som tidigare beviljats för den grundläggande renoveringen av Aranda uppgår till
11 000 000 euro. Det har ingåtts ett avtal om renoveringsprojektet som binder staten, och projektet håller på att färdigställas. De totala kostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda uppgår till 15 600 000 euro på grund av kostnadsökningar och en ökning av mängden reparationsarbete som utförs. Av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen kan 3 500 000
euro finansieras med poster som överförs under momentet och avsikten är att den resterande delen ska finansieras med det anslag som föreslås här.
2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

4 100 000
5 000 000
7 500 000

20. Samhällen, byggande och boende
60. Överföring till statens bostadsfond
Det totala beloppet av statsborgen enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får
i fritt finansierade lån och bsp-lån vara sammanlagt högst 2 700 000 000 euro vid utgången av
2018.
År 2018 får Statskontoret använda högst 300 000 euro av statens bostadsfonds medel till tryggande av statens bostadsfonds fordringar, såsom indrivning av fordringar och skötsel av säkerhetsegendomen, betalning av utgifter för utövande av regressrätten, betalning av ansvarsförsäkring
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för inteckningshavare, inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner, exekutiva
auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av bostadsfondens låne- eller borgensfordringar eller andra fordringar eller för minimering av borgensansvar, samt till utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit bostadsfonden.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det femte stycket i avsnittet Räntestödslån och statliga borgensförbindelser i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen fogas som ett fjärde stycke till avsnittet Uppskov, skuldsaneringar och ackord i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut

—
—
—
—

