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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen
för 2019 (RP 123/2018 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finans-
utskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för
2019, som överlämnades den 14 september 2018.

Ekonomiska utsikter

Det råder fortfarande högkonjunktur inom ekonomin, men tillväxttakten är inte längre lika snabb.
År 2019 beräknas den ekonomiska tillväxten avta och stanna på 1,7 procent. Den viktigaste en-
skilda faktor som har en bromsande inverkan på tillväxten är minskade byggnadsinvesteringar.
Utöver den ökande inkomstnivån bidrar också den förbättrade sysselsättningen till den växande
privata konsumtionen. Den reella ökningen i hushållens disponibla inkomster kommer dock att
avta när inflationen tilltar. Av denna orsak avtar också den privata konsumtionsökningen 2019.
Nettoexporten fortsätter att stödja tillväxten. Antalet sysselsatta har stigit och den fortsatt starka
ekonomiska tillväxten stöder i sin tur en ökad sysselsättning. Enligt prognosen kommer det rela-
tiva sysselsättningstalet att överstiga 72 % 2019 och arbetslöshetsgraden beräknas sjunka till
6,9 %.

Inkomstposter

I skatteinkomsterna föreslås så gott som inga ändringar alls. Kalkylen över inkomster av blandad
natur föreslås bli sänkt till följd av preciseringar i intäktskalkylerna och tidsmässiga förändringar.
Totalt sett föreslås det en nettominskning på 80 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna.

Anslag och balans

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 80 miljoner euro och ökningen
av anslagen med 99 miljoner euro ökar den kompletterande budgetpropositionen för 2019 statens
behov av nettoupplåning med 178 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
1,6 miljarder euro 2019. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2019 uppgå till ca
109 miljarder euro, vilket är ca 45 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2019 justeras med 11,7 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsva-
ra prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för
2019 till 44 420 miljoner euro.

Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen
44 059 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2019 uppgår därmed till ca 60 miljoner euro.
Dessutom finns en tilläggsbudgetreservering på 300 miljoner euro till förfogande 2019.
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Utrikesförvaltningen

För utrikesförvaltningens husbyggen föreslås ett tillägg på sammanlagt 11,3 miljoner euro, varav
7 miljoner euro anvisas för tillfälliga lokaler för kansliet för Finlands ambassad i Peking och 4,3
miljoner euro anvisas för ombyggnaden av Finlands ambassadfastighet i Moskva.

Från finansministeriets huvudtitel föreslås en överföring på ca 2,2 miljoner euro till utrikesminis-
teriets produktivitetsanslag för finansieringen av ett nytt nationellt viseringssystem.

Polisen och Gränsbevakningsväsendet

För kostnaderna för inrättandet av ett reservpolissystem föreslås ca 2,2 miljoner euro. Beslut om
införandet av systemet med reservpoliser fattas separat.

I polisens omkostnadsanslag föreslås 2 miljoner euro för merutgifter för TUVE-tjänsterna.

För utgifter som föranleds av skyddspolisens lokalprojekt föreslås sammanlagt 1,6 miljoner euro.

I anslagen för Gränsbevakningsväsendet föreslås ett tillägg på ca 1,3 miljoner euro för utgifter
som föranleds av den nya STUVE TOSI-tjänsten.

Övervakning av penningtvätt

I anslutning till den lagstiftning om övervakning av penningtvätt som föreslås träda i kraft vid in-
gången av 2019 föreslås det 800 000 euro för de kostnader som polisen orsakas av övervaknings-
systemet för bank- och betalkonton. Dessutom föreslås 833 000 euro för informationssystemen
och en förbättring av verksamhetsförutsättningarna vid centralen för utredning av penningtvätt
vid Centralkriminalpolisen. För inrikesministeriets omkostnader föreslås ett tillägg på 170 000
euro för lagstiftningsuppgifter och andra uppgifter som gäller bekämpning av penningtvätt och

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2019

23.01.23 Ombudgetering av digitalt främjande av försöksverksamhet 0,9
26.10.21 Ombudgetering av KEJO-projektet 4,0
30.10.64 Ändrad tidsmässig fördelning av genomförandet av landsbygds-

programmet 14,2
31.10.35 Tidsmässiga förändringar i byggandet av västmetron -7,0
33.10.54 De lagändringar i fråga om studiestödet som utvidgar kretsen av 

studerande som är berättigade till allmänt bostadsbidrag leder till 
ökade bostadsbidragsutgifter utanför ramen. -2,0

33.20.50 Senareläggning av de ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
som hänför sig till företagares familjemedlemmar 5,0

33.20.50 och 
52

Förkortandet av tiden utan ersättning, dvs. den så kallade karensen, 
från 90 dagar till 60 dagar leder till ökade utgifter utanför ramen för 
utkomstskyddet för arbetslösa. -3,4

Sammanlagt 11,7
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av finansiering av terrorism. För regionförvaltningsverken föreslås det ett tillägg på 382 000 euro
i tilläggsresurser för övervakning enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansie-
ring av terrorism.

Finansministeriets förvaltningsområde

För förvaltningens nio olika IKT-utvecklingsprojekt föreslås det anslagsöverföringar på sam-
manlagt 9,34 miljoner euro från anslaget för främjande av produktiviteten och ett tillägg på 2,6
miljoner euro för beredskap för nya utvecklingsprojekt.

För återbetalningar enligt besluten om skattelättnader föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro.

När det gäller möjligheten att förbinda sig till ersättning av kapital i Europeiska investeringsban-
ken föreslås det en sådan utökning av fullmakten att Finlands andel av bankens tecknade kapital
höjs med 595 miljoner euro från nuvarande 3,099 miljarder euro till sammanlagt 3,694 miljarder
euro till följd av Förenade kungarikets utträde ur EU.

Senatfastigheter

Det föreslås att Senatfastigheters investeringsfullmakt utökas med 50 miljoner euro och intäkts-
föringen minskas i motsvarande grad på grund av förberedelserna inför de fastighetsaffärer mel-
lan VR och Senatfastigheter genom vilka förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet koncen-
treras till Senatfastigheter. Enligt förslaget ska VR:s inkomster från fastighetsaffären delas ut till
staten som extra vinstutdelning, varvid ägararrangemangen när det gäller fastigheterna inte på-
verkar saldot i budgeten. Dessutom föreslås Senatfastigheter få rätt att överlåta en fastighet i
stadsdelen Böle i Helsingfors stad för en köpesumma på 24,8 miljoner euro.

Flaggskepp inom forskningen samt yrkesutbildning

För undervisnings- och kulturministeriet föreslås det en fullmakt enligt vilken staten får överlåta
börsaktier till ett värde av 60 miljoner euro till grundkapitalet för en av staten bildad stiftelse som
stöder forskning, och börsaktier till ett värde av 80 miljoner euro till det egna kapitalet för ett ak-
tiebolag under bildning som ska främja utbildningsexporten samt utvecklandet av inlärningsmil-
jöer inom yrkesutbildningen.

Det föreslås ett tillägg på ca 2,1 miljoner euro för finansieringen av yrkesutbildningen till följd
av en precisering av den mervärdesskatt som privata anordnare av yrkesutbildning kompenseras
för.

För ett pilotprojekt som gäller en reviderad avtalsmodell för observationsskogar föreslås det
824 000 euro.

Studiestöd och bostadsbidrag

Studerandes stipendier ska från ingången av 2019 inte längre beaktas som inkomst, och föräld-
rarnas inkomster reducerar från och med den 1 augusti 2019 inte studiepenningen eller
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bostadstillägget  för en studerande som är yngre än 18 år. Till följd av dessa ändringar föreslås
det ett tillägg på 930 000 euro för studiestödsutgifter.

Lagändringar i fråga om studiestödet utvidgar kretsen av studerande som är berättigade till all-
mänt bostadsbidrag, och därför föreslås det ett tillägg på 2 miljoner euro för utgifter för bostads-
bidrag.

Jordbruk och livsmedelsekonomi

För att underlätta jordbrukets svåra lönsamhetsläge till följd av de problem som torkan under ve-
getationsperioden 2018 har orsakat föreslås ett tillägg på 22,5 miljoner euro för att trygga jord-
brukets verksamhetsförutsättningar. För det nationella stödet till jordbruket och trädgårdsodling-
en föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro för behovet av ändringar i stöd och stödnivåer i anslut-
ning till verkställandet av stöden till följd av att efterfrågan på stöd är större än väntat.

För effektiviserade åtgärder i anslutning till bekämpningen av afrikansk svinpest föreslås det ett
tillägg på 700 000 euro för Livsmedelsverkets omkostnader och ett tillägg på 1,1 miljon euro för
Tullens omkostnader.

Trafik och transport

För statsunderstödet för att främja gång och cykling och för kommunernas kollektivtrafikprojekt
föreslås ett anslag på 3,5 miljoner euro.

Produktionsstöd för förnybar energi

I fråga om produktionsstödet för förnybar energi föreslås ett avdrag på ca 47 miljoner euro på
grund av att marknadspriset på el är högre än beräknat och att skatten på torv har höjts.

Närings- och innovationspolitik

Ett tillägg på 10 miljoner euro föreslås för innovationsstöd för skeppsbyggnad, vilket gör det möj-
ligt att öka satsningarna på innovationer inom skeppsbyggnadsindustrin och att stärka den inter-
nationella konkurrenskraften.

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

För arbets- och näringsministeriet föreslås en bevillningsfullmakt på 23 miljoner euro för betal-
ning av ersättningar för sysselsättningsresultat åren 2020—2024. Beloppet får användas för åtag-
anden i anslutning till projektet investeringsfonden för sysselsättningens genomslag, som syftar
till att minska långtidsarbetslösheten. Resultatpremierna ska basera sig på verksamhetens genom-
slag, som utreds genom att deltagarna i projektet jämförs med en kontrollgrupp bestående av ar-
betslösa i samma situation.
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Utkomstskyddet för arbetslösa

Det föreslås ett tillägg på totalt 3,4 miljoner euro för utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa
på grund av att tiden utan ersättning, dvs. den så kallade karensen, förkortas från 90 dagar till 60
dagar.

Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder

Det föreslås en ökning på 11,4 miljoner euro för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens soci-
alskyddsfonder. Tilläggsfinansieringen behövs bl.a. på grund av det arbete som besluten om ut-
komststöd medför och på grund av genomförandet av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet
för arbetslösa.

Barnskyddet

För social- och hälsovårdsministeriet föreslås 160 000 euro, för Institutet för hälsa och välfärd
80 000 euro och för regionförvaltningsverken 480 000 euro för att stärka resurserna för styrning
och utveckling som hänför sig till vård utom hemmet inom barnskyddet.

Miljö och boende

Det föreslås att oljeavfallsavgifterna för en viss tid kanaliseras till företag som har förbundit sig
att följa det Green deal-avtal om iståndsättnings- och utvecklingsprojekt inom oljeavfallshante-
ringen som är under beredning.

Enligt förslaget får Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 400 000 euro för att in-
leda ett försöksprojekt som gäller boende i form av bostadsandelslag.

Vissa andra ändringar

För underrättelseombudsmannen och dataombudsmannens byrå föreslås ett tillägg på 250 000
euro för utgifter för lokaler.

Nödcentralsverket får enligt förslaget 786 000 euro för utgifterna för lösningar för att säkerställa
nödcentralssystemet ERICA.

För Statskontoret föreslås 60 000 euro för sakkunnigtjänster som föranleds av upphandling av
statens betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster.

Det föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för stödet till sjöfarten på grund av ett tillägg som upp-
går till hälften av arbetsgivarnas andel av arbetslöshetsförsäkringspremien för lönebetalningsåret
2018.

För att ibruktagandet av myndigheternas fältledningssystem och av den anknytande elektroniska
patientjournalen för prehospital akutsjukvård ska kunna tidigareläggas föreslås ett engångsanslag
på 2,2 miljoner euro för systemets underhållskostnader.
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För statens andel av utgifterna för pensionerna för företagare föreslås ett tillägg på 17,1 miljoner
euro eftersom inkomsterna från försäkringsavgifterna blir mindre än beräknat.

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvud-
titel, euro

Huvudtitel

Regeringens
budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

21. Riksdagen 124 339 000 - 124 339 000
22. Republikens president 20 076 000 - 20 076 000
23. Statsrådets kansli 265 623 000 2 560 000 268 183 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 121 705 000 13 740 000 1 135 445 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 975 923 000 2 280 000 978 203 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 452 497 000 42 198 000 1 494 695 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 137 872 000 - 3 137 872 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 496 663 000 1 644 000 17 498 307 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 404 480 000 3 895 000 6 408 375 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 574 301 000 42 015 000 2 616 316 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 858 016 000 -9 540 000 2 848 476 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 2 532 274 000 -33 575 000 2 498 699 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 15 003 104 000 33 495 000 15 036 599 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 199 334 000 - 199 334 000
36. Räntor på statsskulden 1 180 410 000 - 1 180 410 000
Sammanlagt 55 346 617 000 98 712 000 55 445 329 000

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

Avdelning

Regeringens
budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 45 816 065 000 -40 000 45 816 025 000
12. Inkomster av blandad natur 5 826 362 000 -80 423 000 5 745 939 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av 

aktier och intäktsföring av vinst 2 212 543 000 824 000 2 213 367 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 65 114 000 - 65 114 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 53 920 084 000 -79 639 000 53 840 445 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 1 426 533 000 178 351 000 1 604 884 000
Sammanlagt 55 346 617 000 98 712 000 55 445 329 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

19. Övriga inkomster av skattenatur

05. Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 25 945 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 40 000 euro jämfört med det belopp på 25 985 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att årsavgiften för den spårbundna stadstrafiken i enlighet med regering-
ens proposition (RP 105/2018 rd) ska intäktsföras som en avgiftsbelagd prestation under moment
31.20.01.

2019 budget 25 945 000
2018 I tilläggsb. -1 390 000
2018 budget 28 900 000
2017 bokslut 27 830 502
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

23. Statsrådets kansli

99. Statsrådets kanslis övriga inkomster
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

I inkomsterna under momentet beaktas de av statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets in-
komster för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom in-
komster som ska nettobudgeteras eller som inte kan gottskrivas under utgiftsmomentet. Dessut-
om intäktsförs under momentet ersättningar för Finlands EU-ordförandeskap, för vilket motsva-
rande utgifter har budgeterats under moment 23.01.24.

Statsrådets kanslis utdelningsinkomster, återbetalningar av kapital och inkomster av aktieförsälj-
ning budgeteras under moment 13.03.01.

2019 budget 500 000
2018 II tilläggsb. 100 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 28 340 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 577 000 euro jämfört med det belopp på 27 763 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att uppskattningsvis 9 % (cirka 577 000 euro) av den finansiering som
hösten 2018 beviljats för det finansiella instrumentet ISF-B för in- och utresesystemet Entry-Exit
System kommer att betalas som förskottsbetalning 2019.
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2019 budget 28 340 000
2018 I tilläggsb. -2 370 000
2018 budget 34 114 000
2017 bokslut 18 536 338

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 340 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 80 000 000 euro jämfört med det belopp på 420 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att inkomstposterna har preciserats i enlighet med de utgiftsprognoser
som lämnats till kommissionen.

2019 budget 340 000 000
2018 II tilläggsb. 110 000 000
2018 budget 230 000 000
2017 bokslut 314 308 026

20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 40 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 1 500 000 euro jämfört med det anslag på 42 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen grundar sig på Veikkaus Ab:s preciserade uppskattning av den kommande försäljning-
en av penningspel.

2019 budget 40 500 000
2018 II tilläggsb. 90 000
2018 budget 40 500 000
2017 bokslut 39 371 251
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER,  INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 1 933 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 50 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 883 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en extra intäktsföring i anslutning till en fastighetsaffär mellan VR-
Group Ab och Senatfastigheter.

2019 budget 1 933 000 000
2018 budget 2 404 000 000
2017 bokslut 1 745 662 107

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas inflyta 136 524 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 185 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
49 176 000 euro. I ändringen har som avdrag beaktats 50 000 000 euro på grund av att Senatfast-
igheters intäktsföring varit lägre än beräknat och som tillägg 824 000 euro på grund av en höjning
av Forststyrelsens intäktsföring i anslutning till pilotförsök med nyttjanderätt till observations-
skogar.

2019 budget 136 524 000
2018 budget 179 900 000
2017 bokslut 211 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 1 604 884 000 euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 178 351 000 euro jämfört med 1 426 533 000 euro i budgetpropositionen föranleds
av föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna kompletterande budgetproposition.

Dessutom ersätts tabellen i momentets förklaringsdel i budgeten med följande tabell:

2019 budget 1 604 884 000
2018 II tilläggsb. -484 600 000
2018 I tilläggsb. -1 345 405 000
2018 budget 3 079 932 000
2017 bokslut 3 083 951 345

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 1 655
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 1 605



16

A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 125 724 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 125 584 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
140 000 euro. I beloppet har som avdrag beaktats 1 500 000 euro i överföring till moment
23.01.26 för främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna och som til-
lägg 600 000 euro för utgifter för utveckling och upprätthållande av statsrådets informationssä-
kerhetsnivå, 200 000 euro för genomförandeplanen för statsrådets gemensamma lägesbildssys-
tem och i överföring från moment 28.70.20 320 000 euro för automations- och robotiklösningar
på webbsidorna Sitoumus2050.fi och Kokeilunpaikka.fi och 520 000 euro för projektet för stats-
rådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku).

2019 budget 125 724 000
2018 II tilläggsb. 202 000
2018 I tilläggsb. 4 157 000
2018 budget 123 297 000
2017 bokslut 124 128 000
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23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 920 000 euro.
Anslaget får användas
1) till underhåll, administrering och fortsatt utveckling av den digitala finansieringsplattformen
för försöksverksamhet
2) till främjande av småskaliga försök.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Avsikten är att använda anslaget till att genomföra småskaliga försök och underhålla och fortsätta
utveckla den digitala finansieringsplattformen för försöksverksamhet. Konsumtionsutgifterna för
samordningen av försöksverksamheten betalas från moment 23.01.22.

2019 budget 920 000
2018 II tilläggsb. —
2017 bokslut 100 000

26. Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro.
Anslaget får användas
1) till kostnader för arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och för främ-
jandet av sannings- och försoningsprocessen
2) till betalning av statsunderstöd för åtgärder i anslutning till främjandet och genomförandet av
sannings- och försoningsprocessen
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för uppgifter vid
sekretariatet för sannings- och försoningskommissionen.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Anslaget är en överföring från moment 23.01.01.

Av anslaget under momentet betalas utgifterna för arbetet vid sannings- och försoningskommis-
sionen för samer och för främjandet av sannings- och försoningsprocessen. Det finns beredskap
att av anslaget under momentet också betala bidrag för ordnande av psykosocialt stöd eller köp
av tjänster och att betala utgifter som hänför sig till stärkandet av kompetensbasen för förlikning
i frågor som gäller urfolk. Inom sannings- och försoningsprocessen kommer man att främja dia-
logen med den samiska befolkningen, intensifiera det nordiska samarbetet i fråga om sannings-
och försoningsprocesser och möta de behov av information som framkommer.

2019 budget 1 500 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 225 126 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 224 836 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget på
290 000 euro en överföring från moment 26.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en spe-
cialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva.

2019 budget 225 126 000
2018 II tilläggsb. 1 073 000
2018 I tilläggsb. 2 001 000
2018 budget 219 488 000
2017 bokslut 220 760 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 305 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 2 150 000 euro jämfört med det belopp på 1 155 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 28.70.20 för finansiering av ett nytt nationellt viserings-
system.

2019 budget 3 305 000
2018 budget 1 155 000
2017 bokslut 1 155 000
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74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 17 570 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 6 270 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
11 300 000 euro, varav 7 000 000 euro föranleds av de tillfälliga lokalerna för kansliet för Fin-
lands ambassad i Peking och 4 300 000 euro av ombyggnaden av Finlands ambassadfastighet i
Moskva.

2019 budget 17 570 000
2018 II tilläggsb. 950 000
2018 I tilläggsb. 5 100 000
2018 budget 7 470 000
2017 bokslut 7 860 000

10. Krishantering

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

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionsplanen fogats en ny punkt 23. Utgifter för
Natos utbildningsinsats i Irak (NMI), som anvisats 526 000 euro. Finland deltar i utbildningsin-
satsen i Irak med 1—5 soldater. Dessutom har anslaget under punkt 05. i dispositionsplanen ökats

Dispositionsplan (euro)

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) 1 985 000

05. Gemensamma utgifter 10 294 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 260 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning 

av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för kris-
hanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt 
för andra utgifter för krishantering 3 320 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 161 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 15 225 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 470 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 215 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 8 321 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 391 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 526 000
Sammanlagt 51 168 000
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med 415 000 euro, anslaget under punkt 08. i dispositionsplanen ökats med 278 000 euro, ansla-
get under punkt 14. i dispositionsplanen minskats med 767 000 euro, anslaget under punkt 15. i
dispositionsplanen ökats med 218 000 euro och anslaget under punkt 18. i dispositionsplanen
ökats med 329 000 euro. Ändringarna föranleds av ändringar i grunderna för planeringen av in-
satserna.

Ändringarna täcks med anslag från punkt 09. i dispositionsplanen, som minskats med 999 000
euro.

2019 budget 51 168 000
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 57 999 000
2017 bokslut 58 429 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 130 000 000 euro.
Anslaget får användas till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamar-
bete.
Anslaget under momentet och det anslag som beviljats för 2018 får användas till lån som beviljas
Finnfund och FN:s IFAD. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. Lånet till Finnfund kan be-
viljas på villkoret att staten kan kvitta lånet mot aktier i Finnfund. Lånet kan efterställas andra
Finnfunds lån i form av främmande kapital.
Fullmakt
År 2019 får ingås nya avtal gällande finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet samt för-
bindelser som efter 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 130 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avsikten är att det anslag på 130 000 000 euro som budgeterats för 2018 och av 2019 års anslag
ska användas 80 000 000 euro till lån som beviljas Finnfund (Fonden för industriellt samarbete
Ab) och 50 000 000 euro till lån som beviljas FN:s fond IFAD (International Fund for Agricultu-
ral Development).

2019 budget 130 000 000
2018 budget 130 000 000
2017 bokslut 130 000 000
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90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

68. Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsan-
slag 3 år)
Anslaget får användas
7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst 12 årsverken för statliga äm-
betsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regio-
nen.
F ö r k l a r i n g : Punkt 7 i stycket i beslutsdelen ersätter punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Utgångspunkten i fråga om Östersjö-, Barents- och Arktisprojekten är att utnyttja bästa tillgäng-
liga sakkunskap. Utöver konkurrensutsättning bör det av anslaget vara möjligt att finansiera lö-
neutgifter för statliga ämbetsverks och inrättningars egna projekt även i andra projekt än sådana
som stöder Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet.

2019 budget 3 400 000
2018 budget 1 800 000
2017 bokslut 1 800 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 783 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 150 000 euro jämfört med det belopp på 20 933 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 25.01.03 för tryggandet av verksamheten vid diskrimine-
rings- och jämställdhetsnämnden, hos barnombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och
diskrimineringsombudsmannen.

2019 budget 20 783 000
2018 II tilläggsb. -8 000
2018 I tilläggsb. 250 000
2018 budget 19 988 000
2017 bokslut 20 357 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 853 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 9 453 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 400 000
euro, varav 250 000 euro föranleds av utgifter för lokaler för underrättelseombudsmannens och
dataombudsmannens byrå och 150 000 euro av en överföring från moment 25.01.01 för tryggan-
det av verksamheten vid diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, hos barnombudsmannen,
jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen.
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2019 budget 9 853 000
2018 I tilläggsb. 66 000
2018 budget 7 961 000
2017 bokslut 7 288 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 471 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 30 000 euro jämfört med det belopp på 8 441 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av de ändringar i informationssystem som förutsätts av regeringens proposition
med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen (688/2001) och 4 a och 7 § i straffre-
gisterlagen (770/1993).

2019 budget 8 471 000
2018 I tilläggsb. 46 000
2018 budget 9 530 000
2017 bokslut 8 301 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 46 745 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 44 745 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av ökningen av mervärdesskatteutgifterna inom förvaltningsområdet. Bok-
slutprognosen för 2018 är 2 000 000 euro större än uppskattningen i den ordinarie budgeten för
2018 och denna ökning uppskattas även gälla år 2019.

2019 budget 46 745 000
2018 II tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 43 902 000
2017 bokslut 45 026 611

10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får också användas till kostnader för beredningen av inrättandet av Domstolsverket.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som fjärde stycke till beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen, varvid det nuvarande fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropo-
sitionen blir femte stycke.
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Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsver-
ket (RP 136/2018 rd). Målet är att Domstolsverket ska inleda sin verksamhet 2020. Avsikten är
dock att inleda beredningen av inrättandet av Domstolsverket redan under år 2019.

2019 budget 251 008 000
2018 II tilläggsb. 8 000
2018 I tilläggsb. 1 940 000
2018 budget 250 075 000
2017 bokslut 256 497 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 425 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 14 545 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
120 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 290 000 euro i överföring till moment
24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i
Moskva och som tillägg 170 000 euro på grund av en ökning med två årsverken för uppgifter i
anknytning till förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

2019 budget 14 425 000
2018 I tilläggsb. 163 000
2018 budget 13 811 000
2017 bokslut 13 802 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 665 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 20 165 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 10 500 000 euro av en partiell ombudgetering av anslaget för 2016 och beror i huvudsak
på att vissa projekt under de första åren av finansieringsprogramperioden försenats vad gäller de
projekt som finansieras med finansieringsinstrumentet ISF-B.

2019 budget 30 665 000
2018 I tilläggsb. -3 680 000
2018 budget 22 555 000
2017 bokslut 32 424 000
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29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 115 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 100 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 15 000 000 euro av att användningen av medlen under momentet förblir på samma nivå
som under tidigare år och inte minskar som planerat och således inte räcker till för att svara mot
de anslag som för närvarande finns disponibla under omkostnadsmomenten.

2019 budget 115 000 000
2018 II tilläggsb. 15 000 000
2018 budget 100 409 000
2017 bokslut 117 824 753

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 752 325 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 746 518 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
5 807 000 euro, varav 2 174 000 euro föranleds av kostnader av engångsnatur för inrättandet av
ett reservpolissystem, 2 000 000 euro av de ökade kostnaderna för TUVE-tjänsterna och 800 000
euro av kostnaderna för ett övervakningssystem för bank- och betalkonton, 433 000 euro av en
förstärkning av resurserna med fem årsverken vid centralen för utredning av penningtvätt vid cen-
tralkriminalpolisen och 400 000 euro av kostnader av engångsnatur för uppdatering av det system
som centralen för utredning av penningtvätt använder.

2019 budget 752 325 000
2018 II tilläggsb. 2 692 000
2018 I tilläggsb. 9 225 000
2018 budget 726 152 000
2017 bokslut 696 678 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 898 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 42 279 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 619 000 euro, varav 200 000 euro föranleds av de personalresurser som behövs för Skyddspo-
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lisens lokalprojekt och 1 419 000 euro av ibruktagandet av tilläggsutrymmen till följd av det öka-
de antalet anställda samt av kostnaderna för flytten till tillfälliga lokaler.

2019 budget 43 898 000
2018 I tilläggsb. 1 536 000
2018 budget 33 341 000
2017 bokslut 27 591 000

21. Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 330 000 euro.
Anslaget får användas
1) för gemensamma utgifter för systeminvestering och utveckling som hänför sig till KEJO-pro-
jektet samt för övriga utgifter som föranleds av projektet
2) för löneutgifter för projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som
utnämnts till sin tjänst.
Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet beviljats ur EU:s fond för inre sä-
kerhet.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 7 330 000 euro, varav
3 330 000 euro är en överföring från moment 28.70.20 för genomförande av en tilläggsinveste-
ring i KEJO-EHK-projekthelheten, och 4 000 000 euro föranleds av en ombudgetering av ansla-
get för 2016 till 2019 på grund av en fördröjd systemimplementering. Indragningen av anslaget
för 2016 har inkluderats i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018. Underhållsutgifterna
för KEJO-EHK-projekthelheten betalas med anslag under moment 33.60.31.

Jämfört med budgetpropositionen har momentets rubrik ändrats.

2019 budget 7 330 000
2018 II tilläggsb. —
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 5 792 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 234 210 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Jämfört med det belopp på 232 934 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 1 276 000 euro av den nya STUVE TOSI-tjänsten.

2019 budget 234 210 000
2018 II tilläggsb. 970 000
2018 I tilläggsb. 1 860 000
2018 budget 235 292 000
2017 bokslut 231 029 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Fullmakt
Om en del av den fullmakt som beviljades i budgeten för 2018 för anskaffning av havsgående
båtar är oanvänd, får förbindelser för den oanvända delen ingås för 2019.
F ö r k l a r i n g : Fullmaktspunkten i beslutsdelen blir fullmaktspunkt i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen.

Anskaffningen av havsgående båtar har fördröjts på grund av problem vid konkurrensutsättning-
en. Av de anbud som kom in hösten 2018 uppfyllde inte ett enda kraven i anbudsbegäran. På
grund av detta var det nödvändigt att upprepa konkurrensutsättningen, och upphandlingsbeslutet
kan skjutas fram till 2019.

2019 budget 9 010 000
2018 budget 15 500 000
2017 bokslut 13 641 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 876 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 786 000 euro jämfört med det belopp på 51 090 000 euro i budgetpropositionen för-
anleds av förvaltningen av nödcentralsdatasystemet och av olika lösningar för att säkerställa
STUVE:s ERICA.

2019 budget 51 876 000
2018 II tilläggsb. 289 000
2018 I tilläggsb. 378 000
2018 budget 49 188 000
2017 bokslut 49 795 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 939 866 000 euro.
Anslaget får även användas
2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av försvarsmaktens ope-
rativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvalt-
ningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande be-
hov inom försvarsförvaltningen, högst 1 500 000 euro.
Fullmakt
1) År 2019 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvars-
maktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 159 596 000 euro (Beställningsfull-
makten för omkostnader 2019).
2) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2018 minskas med
9 655 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på
högst 155 940 000 euro åren 2018—2022.
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 och punkterna 1) och 2) i den
del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter punkterna 1) och 2) i den del av beslutsdelen
som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 1 929 000 euro jämfört med det belopp på 1 941 795 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring av vissa anskaffningar av försvarsmateriel till mo-
ment 27.10.18. Dessa anskaffningar kan inte genomföras med omkostnadsanslag.

Minskningen av anslaget för bostadssubventioner med 300 000 euro jämfört med budgetpropo-
sitionen föranleds av en precisering av anslagsbehovet.

Minskningen av det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2018 med
940 000 euro och av det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2019
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med 4 020 000 euro jämfört med budgetpropositionen föranleds av att de avtal som ingås med
stöd av beställningsfullmakterna har preciserats.

De ändringar i beställningsfullmakterna som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanser-
na som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av den ovannämnda ändringen i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstablån enligt
följande:

2019 budget 1 939 866 000
2018 II tilläggsb. 1 420 000
2018 I tilläggsb. -3 527 000
2018 budget 1 941 231 000
2017 bokslut 1 903 589 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 774 456 000 euro.
Av anslaget får högst 167 349 000 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 2019 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i
syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2019—2022, enligt va-

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

2019 2020 2021 2022
Sammanlagt
fr.o.m. 2019

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller 
simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000 6 000
Beställningsfullmakten för partnerskap som 
gäller underhåll (Millog) 95 131 93 897 189 028
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 8 986 6 380 5 600 20 966
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 25 045 13 330 8 754 47 129
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett 
utbildningssystem för elementär flygutbildning 
och grundläggande flygutbildning 4 581 4 581 9 162
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 106 400 28 652 1 500 4 800 141 352
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 243 143 149 840 15 854 4 800 413 637

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för omkostnader 2019 7 507 108 940 34 899 8 250 159 596
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 7 507 108 940 34 899 8 250 159 596

Fullmakter sammanlagt 250 650 258 780 50 753 13 050 573 233
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lutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 72 475 000
euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten, PVKEH 2019).
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2019 kan bindas till en
branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2019.
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, det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 1) i den del av beslutsdelen som gäl-
ler fullmakter ersätter punkt 1) i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 772 527 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 929 000 euro.

För betalning av annan anskaffning av försvarsmateriel än sådana utgifter som föranleds av be-
ställningsfullmakter eller av index- och valutakursförändringar i samband med beställningsfull-
makter har det anvisats ett tillägg på 2 900 000 euro jämfört med det belopp på 164 449 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen. Av tillägget föranleds 1 929 000 euro av en överföring av
vissa anskaffningar av försvarsmateriel från moment 27.10.01. Anskaffningarna ska genomföras
med anslag under momentet för försvarsmateriel.

Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2019) med 2 900 000 euro jämfört med det belopp på 69 575 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av de anskaffningar som planerats inom
ramen för beställningsfullmakten. Beställningsfullmakten har utökats med anskaffningar med
lång leveranstid som hänför sig till Marinens system.

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)

2019 2020 2021 2022 2023—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2019

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2012) 25 000 25 000
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2014) 25 186 22 000 47 186
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Efter de ändringar som gjorts beräknas det att 601 128 000 euro av anslaget under momentet
kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats,
5 979 000 euro till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med
beställningsfullmakter samt 167 349 000 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

2019 budget 774 456 000
2018 II tilläggsb. 27 743 000
2018 I tilläggsb. 19 999 000
2018 budget 478 100 000
2017 bokslut 499 355 000

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2015) 13 764 13 764
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2016) 19 000 12 355 31 355
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2017) 122 123 105 913 27 299 25 772 73 358 354 465
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2018) 377 960 323 510 272 860 224 860 484 540 1 683 730
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 583 033 463 778 300 159 250 632 557 898 2 155 500

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2019) 18 095 32 035 18 795 3 550 72 475
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 18 095 32 035 18 795 3 550 72 475

Fullmakter sammanlagt 601 128 495 813 318 954 254 182 557 898 2 227 975

2019 2020 2021 2022 2023—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2019

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 097 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 295 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 385 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 14 520 000
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F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionsplanen fogats en ny punkt 19. Utgifter för
Natos utbildningsinsats i Irak (NMI), eftersom Finland deltar med högst fem soldater i Natos ut-
bildningsinsats i Irak. Kostnaderna för insatsen bedöms uppgå till 475 000 euro. Dessutom har
anslaget under punkt 04. i dispositionsplanen minskats med 85 000 euro, anslaget under punkt
05. i dispositionsplanen minskats med 2 070 000 euro, anslaget under punkt 07. i dispositionspla-
nen ökats med 643 000 euro, anslaget under punkt 08. i dispositionsplanen ökats med 2 800 000
euro, anslaget under punkt 15. i dispositionsplanen minskats med 1 645 000 euro, anslaget under
punkt 16. i dispositionsplanen ökats med 105 000 euro och anslaget under punkt 20. i disposi-
tionsplanen minskats med 223 000 euro. Ändringarna föranleds i huvudsak av förändringar i nu-
merären inom RS-insatsen i Afghanistan, OIR-insatsen i Irak och UNIFIL-insatsen i Libanon
samt av kostnader för iståndsättning av fordon som använts i insatser.

2019 budget 58 538 000
2018 I tilläggsb. 1 357 000
2018 budget 57 024 000
2017 bokslut 57 359 000

07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 6 416 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 11 800 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 230 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 365 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 12 245 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 280 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 653 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. 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 eventuella nya 
krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 777 000

Sammanlagt 58 538 000

Dispositionsplan (euro)
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 16 080 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 5 710 000 euro jämfört med det belopp på 10 370 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att den beräknade utbetalningstidpunkten för placeringsintäkterna preci-
serats.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under momentet ombildats till ett treårigt reserva-
tionsanslag.

2019 budget 16 080 000
2018 I tilläggsb. 16 080 000
2018 budget 13 000 000

10. Beskattningen och Tullen

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 168 168 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 110 000 euro jämfört med det belopp på 167 058 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av åtgärder som främjar bekämpningen av afrikansk svinpest.
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2019 budget 168 168 000
2018 I tilläggsb. 1 088 000
2018 budget 164 518 000
2017 bokslut 159 837 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 24 600 000 euro.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen och andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 14 600 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av de återbetalningar enligt besluten om skattelättnader som 2019 görs
till ett större belopp än beräknat.

Jämfört med budgetpropositionen har principen för hänförande av anslaget ändrats så att utgiften
kan hänföras på basis av ett beslut om en detaljerad fastställelse av det belopp som ska betalas
(hänförande enligt betalningsbeslut), vilket bättre beskriver utfallet av budgeten.

2019 budget 24 600 000
2018 II tilläggsb. 13 000 000
2018 budget 15 900 000
2017 bokslut 10 660 949

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har tredje stycket i beslutsdelen under momentet slopats. Prin-
cipen för hänförande av anslaget har ändrats eftersom utgiften hänförs enligt grunderna i 5 a § i
förordningen om statsbudgeten.

2019 budget 15 000 000
2018 II tilläggsb. —
2018 budget 22 700 000
2017 bokslut 8 950 900

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Jämfört med budgetpropositionen har principen för hänförande av anslaget ändrats så att utgiften
kan hänföras på basis av ett beslut om en detaljerad fastställelse av det belopp som ska betalas
(hänförande enligt betalningsbeslut), vilket bättre beskriver utfallet av budgeten.

2019 budget 6 000 000
2018 II tilläggsb. —
2018 budget 6 000 000
2017 bokslut 4 705 447

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 682 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 60 000 euro jämfört med det belopp på 24 622 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av utgifter för konkurrensutsättningen av statens betalningsrörelse- och fak-
turaförmedlingstjänster.

2019 budget 24 682 000
2018 II tilläggsb. 160 000
2018 I tilläggsb. 528 000
2018 budget 23 721 000
2017 bokslut 22 837 000

88. Senatfastigheter
2. Investeringar
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 290 miljoner euro år 2019.
4. Fullmakter
— Senatfastigheter får rätt att till YIT Byggnads Ab, för det eller de bolag som är under bildning,
till det eller de bolag som hör till samma koncern som YIT Byggnads Ab, eller till några av de
ovannämnda tillsammans med de ovannämnda överlåta ett outbrutet område på cirka 6 367 m2

av fastighet 91-432-1-23, och ett outbrutet område på cirka 5 m2 av fastighet 91-410-1-4 i Hel-
singfors stad i stadsdelen Böle för en köpesumma på 24 772 111 euro och i övrigt på de villkor
som Senatfastigheter bestämmer
— Senatfastigheter får rätt att i det dotterbolag som Senatfastigheter äger i sin helhet teckna aktier
i en eller flera rater genom att betala teckningspriset eller ökningen av aktiekapitalet helt eller del-
vis med apportegendom. Denna utgörs av fastighetsförmögenhet på statens stationsområden och
eventuell övrig förmögenhet i direkt anslutning till fastighetsförmögenheten, till ett verkligt värde
på sammanlagt högst 100 miljoner euro och på de villkor som Senatfastigheter närmare har god-
känt och beslutat om
— Om VR-Group Ab eller en sammanslutning som hör till dess koncern till staten överlåter en
sammanslutnings eller dess dottersammanslutnings fastighetsförmögenhet i ett stationsområde
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eller rättigheter i anslutning till det, kan nämnda förmögenhet överlåtas i Senatfastigheters besitt-
ning till ett värde av högst 50 miljoner euro. Förmögenheten antecknas som Senatfastigheters
skuldkapital till lånevillkor.
F ö r k l a r i n g : Stycket i punkt 2. Investeringar i beslutsdelen ersätter den första meningen i det
första stycket i punkt 2. Investeringar i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Punkt 4. Fullmakter i beslutsdelen fogas som punkt 4. Fullmakter till beslutsdelen under momen-
tet i budgetpropositionen.

2019 budget —
2018 II tilläggsb. —
2018 I tilläggsb. —
2018 budget —
2017 bokslut —

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 874 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget jämfört med det belopp på 53 012 000 euro som föreslås i budgetpropositionen uppgår
till 862 000 euro, varav 382 000 euro föranleds av tilläggsresurser på fem årsverken för tillsyn
enligt penningtvättslagen och 480 000 euro av löneutgifter för sex årsverken för styrnings- och
tillsynsuppgifter inom barnskyddet.

2019 budget 53 874 000
2018 I tilläggsb. 444 000
2018 budget 50 402 000
2017 bokslut 53 560 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 260 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 11 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
6 740 000 euro. I beloppet har som avdrag beaktats 320 000 euro som överföring till moment
23.01.01 för automations- och robotiklösningar på webbsidorna Sitoumus2050.fi och Kokeilun-
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paikka.fi och 520 000 euro som överföring till samma moment för projektet för statsrådets ge-
mensamma tjänstehanteringssystem (Virkku), 2 150 000 euro som överföring till moment
24.01.21 för finansiering av ett nationellt visumsystem, 3 330 000 euro som överföring till mo-
ment 26.10.21 för det projekt som gäller ett gemensamt fältsystem och en nationell elektronisk
akutsjukvårdsjournal (KEJO-EHK-projektet), 500 000 euro som överföring till moment 30.01.05
för projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU),
500 000 euro som överföring till moment 30.40.22 för projektet för digitaliserade rekommenda-
tioner för skogsvård, 750 000 euro som överföring till moment 33.01.06 för ett projekt om pa-
tientdatasystemet för hälso- och sjukvård för fångar, 800 000 euro som överföring till moment
33.02.05 för ett reformprojekt som gäller alkoholnäringsregistret (ALLU) och 470 000 euro som
överföring till moment 33.02.06 för ett reformprojekt som gäller registret för hälsoteknik och
genteknikregistret samt som tillägg 2 600 000 euro i beredskap för nya utvecklingsprojekt.

2019 budget 4 260 000
2018 II tilläggsb. -6 165 000
2018 I tilläggsb. -8 377 000
2018 budget 23 268 000
2017 bokslut 49 730 000

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 242 282 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 358 000 euro jämfört med det belopp på 242 640 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av föreslagna ändringar i inkomstposter i denna kompletterande budgetpro-
position.

2019 budget 242 282 000
2018 II tilläggsb. 1 756 000
2018 I tilläggsb. 7 764 000
2018 budget 237 302 000
2017 bokslut 233 616 482

90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 491 577 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 8 490 577 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att kompensationen till kommunerna för förlorade skatteinkomster har
preciserats från 223 000 000 euro i budgetpropositionen till 224 000 000 euro.

2019 budget 8 491 577 000
2018 budget 8 576 670 000
2017 bokslut 8 605 673 665

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 275 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 285 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en uppdatering av prognosen för skatteåterbäringen till energiintensi-
va företag på basis av de skatteåterbäringar som betalas ut 2018.

2019 budget 275 000 000
2018 I tilläggsb. 23 000 000
2018 budget 261 000 000
2017 bokslut 242 444 004

92. EU och internationella organisationer

Fullmakt
Finland får förbinda sig till ersättning av kapital i Europeiska investeringsbanken så att Finlands
andel av bankens tecknade kapital höjs med 595 084 998 euro från nuvarande 3 098 617 500 euro
till sammanlagt 3 693 702 498 euro.
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som tredje stycke
till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under kapitlet i budgetpropositionen.

Europeiska investeringsbankens styrelse beslutade vid sitt möte 17.7.2018 att för bankens råd fö-
reslå ersättning av bankens tecknade kapital med 39 195 022 000 euro. Summan motsvarar För-
enade kungarikets (UK) andel av bankens tecknade kapital, som banken förlorar då UK träder ut
ur EU. Samtidigt upphör UK även att vara medlem i Europeiska investeringsbanken. Ersättning
av kapitalet är nödvändigt för att säkerställa bankens finansiella styrka, bibehålla bankens skuld-
sättning inom de stadgeenliga ramarna, bevara bankens kreditbetyg och samtidigt upprätthålla
bankens affärsmodell. Ersättningen av kapitalet genomförs genom att de återstående delägarna
tecknar det ovannämnda kapitalet i förhållande till sina nuvarande kapitalandelar, och
3 495 903 950 euro ur bankens reservfonder överförs till bankens inbetalda kapital. På detta sätt
bibehålls det inbetalda kapitalets relativa andel av det tecknade kapitalet oförändrad. Ersättningen
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av kapitalet innehåller inte infordringsbart kapital av medlemsstaterna. Således orsakar ersätt-
ningen av kapitalet inga omedelbara betalningsskyldigheter för Finland. Finlands andel av Euro-
peiska investeringsbankens kapital ökar från nuvarande 1,27 procent till 1,52 procent. Ersättning-
en av kapitalet är avsedd att träda i kraft vid UK:s utträde ur EU 29.3.2019.



29 41

Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

Fullmakt
Staten får vederlagsfritt överlåta börsaktier till ett värde av 60 000 000 euro till grundkapitalet för
den stiftelse som staten bildar för att stödja forskningen. 
Staten får vederlagsfritt överlåta börsaktier till ett värde av 80 000 000 euro till det egna kapitalet
för det aktiebolag som bildas för att stödja utvecklingen av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbild-
ningen och främja utbildningsexport.
F ö r k l a r i n g : Fullmaktspunkten i beslutsdelen blir fullmaktspunkt i beslutsdelen under hu-
vudtiteln i budgetpropositionen.

Staten bildar en privaträttslig stiftelse enligt stiftelselagen som ska stödja flaggskeppsverksam-
heten inom forskningen. Till stiftelsen överförs vederlagsfritt en post på 60 000 000 euro bestå-
ende av aktier i sådana börsbolag vars regelbundna utdelningsavkastning har varit minst 3,5 pro-
cent under en längre tid. Avsikten är att den stiftelse som bildas förutom avkastningen av grund-
kapitalet årligen använder högst 5 procent av grundkapitalet för den egna verksamheten och för
den finansiering som den beviljar. Om stiftelsen upplöses, återgår stiftelsens återstående grund-
kapital till staten.

Enligt avtalet om bolagsbildning tecknar finska staten aktierna i det aktiebolag som ska stödja ut-
vecklingen av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och främja utbildningsexport. De
börsaktier som överlåts avsätts till aktiebolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Aktiebolaget
genomför upphandlingar med samhällsansvar för utveckling av yrkesutbildningen genom att på
marknadsvillkor bevilja kapitallån för företagsverksamhet som stöder utvecklingen av inlär-
ningsmiljöerna och undervisningsmaterialet inom yrkesutbildningen och främjar utbildningsex-
port. Om aktiebolaget upplöses genom ett i aktiebolagslagen angivet likvidationsförfarande, för-
delas aktiebolagets återstående tillgångar mellan aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen.

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsom-
rådet

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 633 000 euro.
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Anslaget får även användas
11) till ett belopp av högst 1 917 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och pro-
gram som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbe-
te, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen
inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forsk-
ningsverksamhet vid Samiska högskolan.
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 11 i det andra stycket i beslutsdelen blir punkt 11 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 917 000 euro jämfört med det belopp på 58 716 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av överföringar från momenten 29.01.21, 29.10.20, 29.20.21 och 29.40.20 i
syfte att samla den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och
Nordiska ministerrådet samt av åtgärder som har samband med främjande av internationalise-
ringen inom högskoleutbildningen.

2019 budget 60 633 000
2018 I tilläggsb. 10 266 000
2018 budget 58 458 000
2017 bokslut 60 205 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservations-
anslag 2 år)
Anslaget får användas
1) till ett belopp av högst 3 705 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för
utbildningsutvärdering.
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Genom ändringen rättas en felskrivning i beslutsdelen.

2019 budget 6 314 000
2018 I tilläggsb. 36 000
2018 budget 7 453 000
2017 bokslut 6 972 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 661 000 euro.
Anslaget får användas
4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.
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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 punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen blir punkt 4 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 3 108 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
447 000 euro, varav 20 000 euro föranleds av en överföring till moment 29.01.66 och 427 000
euro av en överföring till moment 29.01.02.

Ändringen av motiveringen föranleds av samordningsuppgifter i samband med Kinas och Fin-
lands gemensamma temaår 2019 för vintersport samt andra internationella evenemang.

2019 budget 2 661 000
2018 I tilläggsb. 300 000
2018 budget 3 058 000
2017 bokslut 3 058 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 20 000 euro jämfört med det belopp på 2 226 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en överföring från moment 29.01.21 för Finlands finansiella bidrag till se-
kretariatet för Nordliga dimensionens kulturpartnerskap.

2019 budget 2 246 000
2018 budget 2 226 000
2017 bokslut 2 099 929

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 085 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 120 000 euro jämfört med det belopp på 43 205 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 29.10.30 och hänför sig till anslaget för
språkskolorna.

2019 budget 43 085 000
2018 I tilläggsb. 307 000
2018 budget 41 254 000
2017 bokslut 42 183 000
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20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildnings-
arbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 487 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 220 000 euro jämfört med det belopp på 14 707 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 29.01.02.

2019 budget 14 487 000
2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 39 557 000
2017 bokslut 34 016 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och små-
barnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 703 705 000 euro.
Anslaget får användas
12) till ett belopp av högst 240 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunder-
stöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/
1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn.
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 12 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 12
i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 120 000 euro jämfört med det belopp på 703 585 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring från moment 29.10.01 för ordnande av samiskspråkig små-
barnspedagogik.

2019 budget 703 705 000
2018 budget 704 808 000
2017 bokslut 674 602 396

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)

Enheter som berättigar till statsandel
maximibelopp enhet

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 698 839 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 241 834 studerandevecka
Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 158 984 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 52 711 undervisningstimme
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F ö r k l a r i n g : Tabellen i beslutsdelen ersätter tabellen Enheter som berättigar till statsandel i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Genom ändringen rättas en felskrivning i tabellen.

2019 budget 155 230 000
2018 II tilläggsb. 2 000 000
2018 I tilläggsb. 9 000 000
2018 budget 152 433 000
2017 bokslut 145 499 667

20. Yrkesutbildning

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 579 000 euro.
Anslaget får användas
3) till betalning av utgifter och understöd för projekt som stöder genomförandet av reformen av
yrkesutbildningen samt till betalning av kostnaderna till Utbildningsstyrelsen för bildandet av ett
aktiebolag som ska stödja utvecklingen av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och främ-
ja utbildningsexport samt till betalning av aktiernas teckningspris som fastställts i avtalet om bo-
lagsbildning till aktiebolaget.
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 3 i beslutsdelen ersätter punkt 3 i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 158 000 euro jämfört med det belopp på 26 737 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 29.01.02.

Genom ändringen av motiveringen blir det möjligt att inleda verksamheten vid det aktiebolag
som ska stödja utvecklingen av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och främja utbild-
ningsexport. Avsikten är att aktiebolaget bildas i början av 2019 och att det under momentet an-
visas 150 000 euro för inledande av verksamheten.

2019 budget 26 579 000
2018 budget 26 737 000
2017 bokslut 10 511 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 806 191 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Jämfört med det belopp på 803 251 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 940 000 euro, varav 2 116 000 euro föranleds av en precisering av den mervärdesskatt som in-
går i utbildningstjänster och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärseko-
nomisk verksamhet som privata anordnare av yrkesutbildning ersätts för och 824 000 euro föran-
leds av pilotprojekt med den modell med observationsskog som ska förnyas. Inom pilotprojektet
med modellen med observationsskog ingår Forststyrelsen ett koncessionsavtal mot vederlag för
2019 med fem anordnare av yrkesutbildning. Enligt avtalet intäktsförs inkomsterna av virkesför-
säljning till Forststyrelsen i stället för till utbildningsanordnarna, och utbildningsanordnarna be-
talas kompensation som beaktas som ett tillägg i Forststyrelsens intäktsföring i statsbudgeten.

2019 budget 806 191 000
2018 II tilläggsb. 10 000 000
2018 I tilläggsb. 16 000 000
2018 budget 774 071 000
2017 bokslut 716 534 669

40. Högskoleundervisning och forskning

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 457 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 25 000 euro jämfört med det belopp på 19 432 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en nivåförhöjning av hyran på grund av att Riksarkivets verksamhet är ut-
rymmesintensiv.

2019 budget 19 457 000
2018 II tilläggsb. —
2018 I tilläggsb. 792 000
2018 budget 17 031 000
2017 bokslut 17 960 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 32 523 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utveck-
lingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till betalning
av kostnader för bildande av en stiftelse som ska stödja flaggskeppsverksamheten inom forsk-
ningen
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forsk-
ningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och
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styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemen-
samma utgifter
3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finan-
sieras ur strukturfonderna
4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid
5) till ett belopp av högst 600 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad of-
fentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 26 192 000 euro jämfört med det belopp på 58 715 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av överföringar till momenten 29.40.50, 29.40.55 och 29.01.02.

I det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen stryks punkterna 5, 6 och
8. Finansieringen under dessa punkter ingår i fortsättningen i den statliga finansieringen av uni-
versiteten och yrkeshögskolorna. Genom ändringen av motiveringen blir det möjligt att inleda
verksamheten vid den stiftelse som ska stödja flaggskeppsverksamheten inom forskningen. Av-
sikten är att staten bildar stiftelsen i början av 2019 och att det under momentet anvisas 150 000
euro för inledande av verksamheten.

2019 budget 32 523 000
2018 II tilläggsb. 27 000 000
2018 I tilläggsb. -446 000
2018 budget 142 821 000
2017 bokslut 110 981 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 767 113 000 euro.
Anslaget får användas enligt följande:
5) högst 16 600 000 euro för prövningsbaserad finansiering av universiteten i enlighet med uni-
versitetslagen (558/2009).
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 punkt 5 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 16 600 000 euro jämfört med det belopp på 1 750 513 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring från moment 29.40.20 för den prövningsbaserade fi-
nansieringen av universiteten (RP 152/2018 rd). Anslaget ska användas för en temporär ökning
av nybörjarplatserna vid universiteten, utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedago-
giken, bemötande av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandling-
en, specialiseringsutbildningar och utvecklande av en verksamhetsmodell för samarbete mellan
universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland.
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2019 budget 1 767 113 000
2018 budget 1 767 428 000
2017 bokslut 1 800 814 000

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 834 944 000 euro.
Anslaget får användas
3) till ett belopp av högst 8 480 000 euro för prövningsbaserad finansiering av yrkeshögskolorna
i enlighet med yrkeshögskolelagen (932/2014).
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 3 i det andra stycket i beslutsdelen blir 3 punkt i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 8 480 000 euro jämfört med det belopp på 826 464 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en överföring från moment 29.40.20 för den prövningsbaserade finan-
sieringen av yrkeshögskolorna (RP 152/2018 rd). Anslaget ska användas för att stärka yrkeshög-
skolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, bemöta behovet av högskoleut-
bildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, specialiseringsutbildningar och
mekaniskt träbyggande.

2019 budget 834 944 000
2018 budget 826 250 000
2017 bokslut 834 915 000

70. Studiestöd

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 442 136 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 930 000 euro jämfört med det belopp på 441 206 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en ändring av hur föräldrarnas inkomster påverkar studiepenningens
grundbelopp för en studerande som är yngre än 18 år och bor självständigt. I samband med den
kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd (65/1994) på så sätt att fr.o.m. den 1 januari
2019 beaktas stipendier inte längre som inkomst i studiestödet och fr.o.m. den 1 augusti 2019 re-
ducerar föräldrarnas inkomster inte studiestödets grundbelopp och bostadstillägg för en studeran-
de som är yngre än 18 år och bor självständigt.
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2019 budget 442 136 000
2018 I tilläggsb. 300 000
2018 budget 449 326 000
2017 bokslut 602 051 463

80. Konst och kultur

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Anslaget får användas
6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala
förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av bibli-
oteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med lite
upplaga till allmänna bibliotek
13) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgif-
ter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna.
F ö r k l a r i n g : Punkterna 6 och 13 i stycket i beslutsdelen ersätter punkterna 6 och 13 i det an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av motiveringen föranleds av de allmänna bibliotekens inköpsstöd för böcker och pre-
numerationsstöd för kulturtidskrifter till bokförmedlare och tidskriftsförmedlare. Utvidgandet av
användningen av anslaget till avlönande av personal föranleds av genomförandet av Unescos in-
ternationella konventioner.

2019 budget 246 260 000
2018 II tilläggsb. —
2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 238 294 000
2017 bokslut 233 369 046

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Fullmakt
Om en del av fullmakten för 2018 är oanvänd, får av den oanvända delen beviljas statsunderstöd
2019.
F ö r k l a r i n g : Fullmaktspunkten i beslutsdelen blir fullmaktspunkt i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen.

Genom att förnya den fullmakt som beviljats i tilläggsbudgeten för 2018 förbereder man sig på
att undertecknandet av hyreskontraktet mellan stiftelsen Saamelaismuseosäätiö och Senatfastig-
heter flyttas.
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2019 budget 26 867 000
2018 I tilläggsb. -717 000
2018 budget 27 381 000
2017 bokslut 26 847 335

90. Idrottsverksamhet

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Anslaget får användas
11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken.
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsva-
rande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare uppgår
till 1 359,02 euro per månad.
F ö r k l a r i n g : Punkt 11 i det första stycket i beslutsdelen ersätter punkt 11 i det andra stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter
det sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av motiveringen föranleds av tidsbegränsade idrottsvetenskapliga forskningsprojekt
och motions- och idrottsprojekt, av byggnadsinspektioner i samband med att regionförvaltnings-
verken bygger idrottsanläggningar samt av fastställande av beloppet av den extra pensionen för
idrottsutövare.

2019 budget 154 667 000
2018 II tilläggsb. —
2018 budget 164 939 000
2017 bokslut 166 235 525

91. Ungdomsarbete

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Anslaget får användas
12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 14 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Punkt 12 i stycket i beslutsdelen ersätter punkt 12 i det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av motiveringen föranleds av det nationella genomförandet av programmet Europeis-
ka solidaritetskåren.
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2019 budget 55 320 000
2018 budget 54 770 000
2017 bokslut 52 641 717
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 655 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 72 155 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 28.70.20 för finansiering av ett projekt för modernise-
ring och revidering av programvaran för skogsplanering.

2019 budget 72 655 000
2018 I tilläggsb. 566 000
2018 budget 70 004 000
2017 bokslut 72 401 000

10. Utveckling av landsbygden

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 12 000 000 euro jämfört med det belopp på 25 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att räntenivån beräknas förbli på nära nog nuvarande nivå.
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2019 budget 13 000 000
2018 II tilläggsb. -10 000 000
2018 budget 25 000 000
2017 bokslut 10 582 104

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 22 500 000 euro.
Anslaget får användas
1) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förord-
ning (EU) nr 1307/2013
2) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt lagen om Europeiska unionens direkt-
stöd till jordbruket (193/2013)
3) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förord-
ning (EU) nr 1308/2013
4) till nationellt kompletterande av EU-krisstöd som betalas enligt andra författningar än de som
nämns i punkterna 1—3
5) till stöd som betalas enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001)
6) till betalning av år 2018 beviljade stöd som avses i punkterna 1—5.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Det förbättrade allmänna ekonomiska läget har ännu inte lett till förbättrad lönsamhet inom pri-
märproduktionen av livsmedel. Den största orsaken till den dåliga lönsamheten inom jordbruket
som fortgått en längre tid är den kraftiga nedgången i producentpriserna inom jordbruket åren
2013 och 2014 och att de fortsatte vara lika låga.

Produktionskostnaderna har inte gått ned, och de senaste månaderna har priserna på särskilt göd-
sel och energi stigit. Enligt prognoserna kommer skörden 2018 att vara decenniets minsta. Under
den första hälften av innevarande år har producentpriserna inom jordbruket igen börjat sjunka, i
synnerhet inom husdjurshushållningen. Efter sommaren 2018 har priserna på spannmål dock ökat
också i Finland i likhet med de övriga EU-länderna. Orsaken är den torka som drabbade hela nor-
ra Europa och som ledde till att spannmålsproduktionen blev mindre än väntat. Detta innebär öka-
de kostnader för foder inom husdjurshushållningen.

Anslaget ska trygga att förutsättningarna för jordbruksproduktionen bibehålls. Anslaget får an-
vändas till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt de EU-förordningar och lagar som
nämns i beslutsdelen samt till stöd som betalas enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen. De olika stödverktygen bidrar till att upprätthålla gårdarnas likviditet och att
förbättra förutsättningarna för att i framtiden stabilisera marknaden för jordbruksprodukter. An-
slaget kompletterar anslagen för de jordbrukarstöd som ingår i budgeten.
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Dimensioneringen av anslaget grundar sig på den typ av inkomststöd som betalas ut under 2019.

2019 budget 22 500 000
2018 II tilläggsb. 7 500 000
2017 bokslut —

54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 40 092 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget jämfört med det belopp på 41 592 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
1 500 000 euro och motsvarar avdraget från inkomsterna under moment 12.30.20.

2019 budget 40 092 000
2018 II tilläggsb. 90 000
2018 budget 40 092 000
2017 bokslut 39 772 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 180 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 153 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
27 200 000 euro, varav 13 000 000 euro utgörs av EU:s medfinansiering och 14 200 000 euro av
statlig medfinansiering.

Utbetalningen av företags- och projektstöden samt det tekniska biståndet har framskridit snabb-
are än väntat. Tillägget ger beredskap att i enlighet med de senaste utgiftsprognoserna och utifrån
ett tillräckligt anslag ersätta stödtagarna för de utgifter som orsakas av de fullmakter som är bund-
na till anslaget och för betalning av de övriga prestationer som hör till momentet (bl.a. kontoav-
skrivningar) budgetåret 2019.

Tillägget beror på kalkylerna för de förbindelser som ingåtts före 2019.

2019 budget 180 700 000
2018 II tilläggsb. 27 000 000
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 136 800 000
2017 bokslut 126 821 126
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20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 70 048 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 69 233 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
815 000 euro, varav 700 000 euro föranleds av effektiviserade åtgärder för bekämpning av afri-
kansk svinpest och 115 000 euro är en överföring från moment 33.02.05 för kostnader för förvalt-
ning av det nya gemensamma gränssnittet för miljö- och hälsoskyddet som utarbetats inom pro-
jektet för informationssystemet VATI. Hittills har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården delvis ansvarat för förvaltningskostnaderna för det nuvarande mål- och tillsynssys-
temet för miljö- och hälsoskyddet, KUTI-YHTI. Enligt överenskommelse ska förvaltningskost-
naderna för det nya informationssystemet under de kommande åren täckas av anslaget under detta
moment.

2019 budget 70 048 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 322 700 000 euro.
Av anslaget har 4 000 000 euro reserverats för behovet av ändringar i anslutning till verkställan-
det av stöden på grund av att åtgången av stöd och stödnivåerna oväntat ökar.
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, varvid det nuvarande tredje stycket i be-
slutsdelen blir det fjärde stycket.

Jämfört med det anslag på 318 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 000 000 euro. På så sätt säkerställs ett störningsfritt genomförande av de stödsystem som finan-
sieras av anslaget under momentet. Av anslaget finansieras de stödsystem för jordbruket där det
inte är möjligt att på förhand bedöma det exakta antalet stödberättigande enheter när stödnivåerna
fastställs. Genom anslagstillägget kan man vid behov täcka utgifter som uppstår på grund av en
större efterfrågan på stöd än väntat utan att behöva ändra de på förhand fastställda stödnivåerna.

2019 budget 322 700 000
2018 I tilläggsb. -2 060 000
2018 budget 325 400 000
2017 bokslut 327 900 000
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40. Naturresursekonomi

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 450 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 5 950 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring från moment 28.70.20 för finansiering av ett projekt för digitaliserade
rekommendationer för skogsvård.

2019 budget 6 450 000
2018 budget 14 880 000
2017 bokslut 16 880 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem år-
sverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter för självfi-
nansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att använda anslaget för den na-
tionella medfinansieringen av projektet Susi-Life, som delfinansieras av EU. Genom projektet
försöker man minska de konflikter som vargen ger upphov till, bl.a. genom att förbättra förutsätt-
ningarna för samexistensen mellan vargar och människor och genom att införa metoder och ut-
rustning för att förhindra olägenheter och skador förorsakade av vargar. De medel som anvisas
för projektet är sådana som reserverats för förebyggande av skador och de påverkar inte de ska-
deersättningar som betalas ut.

2019 budget 8 850 000
2018 budget 8 450 000
2017 bokslut 7 900 000

64. Forststyrelsen

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som för-
utsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):
Forststyrelsen genomför ett pilotförsök där en ny modell för avtal om nyttjanderätten till obser-
vationsskog används för avtalen med fem anordnare av yrkesutbildning, dvs. Etelä-Savon Kou-
lutus Oy (2 681 hektar), Länsirannikon Koulutus Oy (695 hektar), Rovaniemen koulutuskun-
tayhtymä (6 159 hektar), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (1 399 hektar) och Itä-Savon
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koulutuskuntayhtymä (170 hektar). Enligt avtalen intäktsförs inkomsterna av virkesförsäljning
till Forststyrelsen i stället för till utbildningsanordnarna, och utbildningsanordnarna betalas kom-
pensation som beaktas som ett tillägg i Forststyrelsens intäktsföring i statsbudgeten.
F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen fogas som sista stycke till beslutsdelen under kapitlet i
budgetpropositionen.

För närvarande har 17 läroanstalter som erbjuder forstundervisning vederlagsfria, tidsbundna av-
tal om nyttjanderätten till observationsskog med Forststyrelsen som gäller användning av statliga
skogar för undervisningsändamål. Av dessa avtal kommer avtalen med Etelä-Savon Koulutus
Oy, Länsirannikon Koulutus Oy, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymä och Itä-Savon koulutuskuntayhtymä att gå ut i slutet av 2018. Det är meningen att
den nya modell för nyttjande av observationsskog mot vederlag som är under beredning vid un-
dervisnings- och kulturministeriet ska ha införts vid alla organisationer som tillhandahåller for-
stutbildning vid ingången av 2019. Ibruktagandet av den nya modellen har dock fördröjts, och de
avtal som går ut i slutet av 2018 ersätts 2019 med de föreslagna avtalen enligt pilotförsökets mo-
dell, och dessa avtal gäller högst till utgången av 2019. Utifrån de erfarenheter pilotförsöket ger
bedöms den nya avtalsmodellens funktionsduglighet inför övergången till en ny form av avtal vid
nyttjandet av observationsskog mot vederlag.
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet

01. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 545 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 3 209 000 euro jämfört med det belopp på 50 754 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 31.10.20 och beror på preciserade kalkyler i fråga om
personal som överförs till anställning hos trafikledningsbolaget och allmänna kostnader.

2019 budget 47 545 000
2018 I tilläggsb. 535 000
2018 budget 73 014 000
2017 bokslut 74 313 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 040 061 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av
trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbätt-
ra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forsknings-
och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken och andra uppgifter som den
som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd
som föranleds av trafikledshållningen. För den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal
som ska ingås med det trafikledningsbolag som bildas får högst 141 000 000 euro användas.
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 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 3 209 000 euro jämfört med det belopp på 1 036 852 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring från moment 31.10.01 för löneutgifter och allmänna kostnader i
fråga om personal som överförs till anställning hos trafikledningsbolaget.

De influtna grundavgifterna från banavgiften höjs från 45 000 000 euro till 51 000 000 euro vil-
ket beror på justeringar av enhetsvärdena och den beräknade ökningen av trafikvolymen. Utgif-
terna för banhållningen har höjts med motsvarande belopp.

2019 budget 1 040 061 000
2018 II tilläggsb. 46 150 000
2018 I tilläggsb. 15 540 000
2018 budget 1 406 800 000
2017 bokslut 1 271 800 000

35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 7 000 000 euro jämfört med det belopp på 12 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en precisering av tidsplanerna för projektet.

2019 budget 5 000 000
2018 budget 31 500 000
2017 bokslut 83 000 000

37. Statsunderstöd för främjandet av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och
cykling och andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling
2) till betalning av statsunderstöd för övriga projekt som främjar gång och cykling
3) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för deras infrastrukturprojekt som främjar
verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Kommunikationsministeriet har berett ett program för att främja gång och cykling, vars åtgärder
fokuserar på åren 2018—2023. Som ett led i programmet genomförs ett för staten och kommu-
nerna gemensamt, femårigt investeringsprogram, med vars projekt förhållandena för gång och
cykling förbättras på gatunätet i de städer som åtagit sig att främja gång och cykling. Programmet
ingår i genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin.
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Staten kan bevilja understöd till kommuner som genomför åtgärder enligt programmet på sitt eget
gatunät. Kommunen ska delta i projektets kostnader med en minst lika stor satsning. Staten kan
också bevilja kommunerna understöd för sådana infrastrukturprojekt genom vilka kollektivtrafi-
kens verksamhetsförutsättningar förbättras och kollektivtrafikens andel av den totala färdmedels-
fördelningen ökas. Ett sådant projekt kan t.ex. bestå av byggande av en infartsparkering.

2019 budget 3 500 000
2018 II tilläggsb. 3 500 000

50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
1) i enlighet med lagen (560/2018) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning
av statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
2) till att stödja rådgivning och handledning av väglag och till betalning av konsumtionsutgifter
för produktion av material och tjänster som stöder detta.
I fråga om statsunderstöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra och tredje stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

2019 budget 17 000 000
2018 II tilläggsb. —
2018 budget 13 000 000
2017 bokslut 13 000 000

76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 29 997 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 34 997 000 euro som förelås i budgetpro-
positionen föranleds av en nivåförändring.

2019 budget 29 997 000
2018 budget 34 997 000
2017 bokslut 18 178 677

20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation

01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 274 000 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 budget-
propositionen.

Avdraget på 40 000 euro jämfört med det belopp på 77 314 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att årsavgiften för den spårbundna stadstrafiken i enlighet med regering-
ens proposition (RP 105/2018 rd) ska intäktsföras som en avgiftsbelagd prestation under detta
moment.

2019 budget 77 274 000
2018 I tilläggsb. 160 000
2018 budget 46 953 000
2017 bokslut 46 784 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 95 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 96 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att regeringen i samband med den kompletterande budgetpropositio-
nen överlämnar en proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande
av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007). I enlighet med den ska
även hälften av arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremierna betalas tillbaka i form
av bemanningsstöd.

Stöd som betalas för fartyg motsvarar allmänt beloppet av de förskottsinnehållningar som verk-
ställts på den sjöarbetsinkomst som en skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är infört
i handelsfartygsförteckningen och av de sjömanspensionsförsäkrings- och olycksfallsförsäk-
ringspremier som arbetsgivaren betalar samt hälften av arbetsgivarens andel av arbetslöshetsför-
säkringspremierna.

Förslagets ökande effekt på anslaget är 3 miljoner euro. Under momentet har dessutom dragits av
4 miljoner euro till följd av förändringar i behovskalkylen.

2019 budget 95 000 000
2018 budget 101 420 000
2017 bokslut 89 211 901
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE

01. Förvaltning

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 170 338 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 180 000 euro jämfört med det belopp på 170 158 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 32.30.01 för handläggning av uppehållstillstånd för fö-
retagare.

2019 budget 170 338 000
2018 II tilläggsb. 1 510 000
2018 I tilläggsb. 1 172 000
2018 budget 169 255 000
2017 bokslut 172 030 000

20. Närings- och innovationspolitik

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Anslaget och fullmakten får användas
11) i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemen-
samma projekt åren 2016—2020 (1734/2015) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013
som avser stöd av mindre betydelse, till genomförande av åtgärder som främjar internationalise-
ring.
Med anslaget under momentet kan utöver vanliga förskott i anslutning till finansieringsverksam-
het betalas också förskott till Business Finland Oy för betalning av utgifterna för de fullmakter
att bevilja understöd som Business Finland Oy beviljar.
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F ö r k l a r i n g : Punkt 11 i det första stycket i beslutsdelen fogas som punkt 11 till det tredje
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen
ersätter det femte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

2019 budget 275 500 000
2018 I tilläggsb. 30 500 000
2018 budget 250 900 000
2017 bokslut 335 441 666

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd
för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Anslaget får användas till beviljande av förbindelser som gäller understöd till sådana varv för ny-
byggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg för utveckling och planering av en ny fartygstyp,
sådana innovativa delar av ett fartyg som kan betraktas som separata delar samt utvecklande och
upprättande av innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder.

2019 budget 10 000 000
2018 II tilläggsb. 10 000 000
2017 bokslut 30 860 000

87. Kapitallån  för  modernisering  av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för
affärsverksamhet. (förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas till ett belopp av högst 25 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som det andra
stycket till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.

Under 2018 används fullmakten i mindre utsträckning än väntat på grund av beredningen av en
ny verksamhetsmodell.

2019 budget 12 000 000
2018 budget 6 000 000

95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 200 000 euro.
Anslaget får användas
1) till kostnader som uppkommit till följd av avtal om avkastningsbyte
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2) till betalning av kostnaderna för behövliga åtgärder för skydd mot ränte- och valutarisker som
föranleds Statskontoret till följd av avtal om avkastningsbyte.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Finlands Exportkredit Ab beviljade refinansiering för 2009—2012 till sådana köparkrediter som
kreditinstitut eller finansiella institut ordnat för export av finländska kapitalvaror och som baserar
sig på OECD-villkor och som Finnvera Abp ställt garanti för. Refinansieringen genomfördes med
hjälp av de lån som finska staten beviljat Finlands Exportkredit Ab.

Finlands Exportkredit Ab betalade 2018 till finska staten tillbaka de lån som beviljats för refinan-
sieringsverksamhet, med undantag för ett lån som beviljats för finansiering av en inhemsk far-
tygsleverans.

De lån som ska betalas tillbaka ersätts genom avtal om avkastningsbyte eller avkastningsjuste-
ring. Avtalen föranleder i fortsättningen utgifter för staten, om den fasta ränta som ett bolag be-
talar enligt avtalet om avkastningsbyte är lägre än den rörliga ränta som staten betalar.

2019 budget 3 200 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

Fullmakt
Arbets- och näringsministeriet kan förbinda sig att till de aktörer som investerat i en sysselsätt-
ningsfond som upprättats av en privat projektadministratör betala ersättningar för sysselsättnings-
resultatet till ett belopp av högst 23 000 000 euro åren 2020—2024. Resultatpremien fastställs i
enlighet med verksamhetens genomslag så att sysselsättningen i en slumpmässigt utvald kund-
grupp jämförs med en kontrollgrupp med arbetslösa i samma situation.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som beslutsdel till kapitlet i budgetpropositionen.

Avsikten med den bevillningsfullmakt på 23 miljoner euro som anvisas arbets- och näringsminis-
teriet är att möjliggöra att ministeriet förbinder sig att åren 2020—2024 betala de ersättningar
som ska betalas för sysselsättningsresultat.

Investeringsfonden för sysselsättningens genomslag är ett resultatbaserat projekt som syftar till
att sänka långtidsarbetslösheten. Arbets- och näringsministeriet konkurrensutsätter och ingår av-

Statens utgifter för utgifterna för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (1 000
euro)

2019 2020 2021 2022

Sammanlagt
fr.o.m.

2019

Utgifterna på basis av avtal om avkastningsbyte 750 1 500 850 350 3 450
Utgifter för skyddsåtgärder 2 450 800 250 50 3 550
Utgifter sammanlagt 3 200 2 300 1 100 400 7 000
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tal om upprättande av fonden med en privat projektadministratör. Projektadministratören samlar
in kapital från investerare till fonden och detta kapital används för att finansiera tjänster för ar-
betslösa arbetssökanden. Till projektet väljs med stöd av arbets- och näringsbyråernas kundhand-
ledning slumpmässigt ut arbetslösa arbetssökanden vars arbetslöshet har varat i minst 12 månader
eller vars arbetslöshetsperiod hotar att vara i minst ett år.

Investerarna bär den ekonomiska risken i anslutning till projektets lönsamhet. Arbets- och nä-
ringsministeriet förbinder sig att åren 2020—2024 utifrån resultaten betala högst 23 miljoner euro
till de aktörer som investerat i fonden.

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 171 613 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 180 000 euro jämfört med det belopp på 171 793 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 32.01.02 för handläggning av uppehållstillstånd för före-
tagare.

2019 budget 171 613 000
2018 II tilläggsb. -810 000
2018 I tilläggsb. 1 258 000
2018 budget 163 076 000
2017 bokslut 173 131 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får också användas
6) till betalning av en sysselsättningspremie till en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet
och som med hjälp av lönesubvention anställer en arbetslös som tillsvidareanställd eller om en
visstidsanställning under lönesubventionsperioden ändras till en tillsvidareanställning. Beloppet
av sysselsättningspremien som betalas med anslag under detta moment är högst 4 200 euro per
sysselsatt person.
F ö r k l a r i n g : Punkt 6 i stycket i beslutsdelen ersätter punkt 6 i det tredje stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

2019 budget 244 061 000
2018 II tilläggsb. -35 000 000
2018 I tilläggsb. 29 000 000
2018 budget 327 050 000
2017 bokslut 433 753 000
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40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Anslaget får användas
5) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Säkerhets- och kemikalie-
verkets motpart i en rättsprocess som avses i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
(1137/2016), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om produktgodkännanden för
vissa byggprodukter (954/2012), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen
om transport av farliga ämnen (719/1994), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen
i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om krav på ekodesign för och energi-
märkning av produkter (1005/2008), avfallslagen (646/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/
2000), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), kemika-
lielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), lagen om kosmetiska produkter
(492/2013), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier
och explosiva varor (390/2005), gruvlagen (621/2011), lagen om tryckbärande anordningar
(1144/2016), hissäkerhetslagen (1134/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om konstate-
rande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/
2005), containerlagen (762/1998) samt lagen om mätinstrument (707/2011).
F ö r k l a r i n g : Punkt 5 i beslutsdelen fogas som punkt 5 till det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Säkerhets- och kemikalieverket är marknadskontrollmyndighet i fråga om flera produktgrupper
och meddelar de i lag avsedda ålägganden om åtgärder samt förbud som gäller produkter som inte
överensstämmer med kraven, och godkänner kemikalier. Säkerhets- och kemikalieverket beviljar
tillstånd som gäller industriell verksamhet och övervakar att de beviljade tillstånden iakttas samt
övervakar användningen och aktörerna och för register över verksamheten. I de fall som gäller
verksamhet som inte överensstämmer med kraven kan verket ålägga verksamhetsutövaren att
korrigera sin verksamhet. Säkerhets- och kemikalieverket godkänner och beviljar behörighet för
företag och personer som är verksamma inom branschen för kylmedier samt övervakar med stöd
av miljöskyddslagen att behörighetskraven för kylbranschen iakttas. Säkerhets- och kemikalie-
verkets ackrediteringsenhet sköter ackrediteringen i anslutning till det nationella ackrediterings-
systemet och följer med stöd av lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för be-
dömning av överensstämmelse med kraven upp kompetensen hos de ackrediterade bedömnings-
organen.

Inom de branscher som Säkerhets- och kemikalieverket övervakar använder aktörerna ofta exter-
na aktörer för att säkerställa eller påvisa att verksamheten eller produkterna överensstämmer med
kraven. Säkerhets- och kemikalieverket meddelar beslut som gäller dessa aktörer. Dessutom fat-
tar Säkerhets- och kemikalieverket beslut om ordnande av den utbildning som krävs av aktörerna
och om godkännande av examina samt beslut om ordnande av de prov som krävs enligt lagstift-
ningen.

Behandlingen av de ovannämnda besluten vid förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltnings-
domstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader,
om Säkerhets- och kemikalieverket förlorar målet.
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2019 budget 50 000
2018 budget 50 000
2017 bokslut —

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om re-
gionalt transportstöd som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och
medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkost-
nader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har tredje stycket i beslutsdelen under momentet slopats, var-
vid budgeteringsgrunden ändras i enlighet med vad som föreskrivs i 5 a § 3 mom. i förordningen
om statsbudgeten (1243/1992) så att grunden gäller hänförande enligt beslut om beviljande.

2019 budget 6 000 000
2018 budget 5 000 000
2017 bokslut 5 000 000

60. Energipolitik

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 125 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd till Tunturiverkko Oy för de utgifter som föran-
leds av ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Tillägget jämfört med budgetpropositionen orsakas av att tidsplanen för betalningen har fördröjts.

2019 budget 125 000
2018 I tilläggsb. 135 000
2017 bokslut 845 857

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 214 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Avdraget på 46 900 000 euro jämfört med det anslag på 261 400 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att marknadspriset på el är högre än beräknat och att skatten på torv
har höjts. Marknadspriset på el beräknas vara 45 euro/MWh och skatten på torv 3 euro/MWh.

2019 budget 214 500 000
2018 II tilläggsb. -51 900 000
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 314 100 000
2017 bokslut 225 791 255
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 929 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 31 769 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 160 000 euro av behovet att inrätta nya tjänster (2 årsv.) för sådan uppföljning, forskning,
styrning och utveckling som hänför sig till vård utom hemmet inom barnskyddet.

2019 budget 31 929 000
2018 II tilläggsb. -60 000
2018 I tilläggsb. -108 000
2018 budget 31 004 000
2017 bokslut 31 200 000

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 19 105 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 18 355 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget på
750 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för ett projekt om patientdatasystemet för häl-
so- och sjukvård för fångar.

2019 budget 19 105 000
2018 I tilläggsb. 1 613 000
2018 budget 16 878 000
2017 bokslut 16 605 000
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66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 095 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 3 945 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tillägget
på 150 000 euro av Finlands finansiella bidrag till sekretariatet för det internationella hälsosäker-
hetsprogrammet.

2019 budget 4 095 000
2018 budget 3 875 000
2017 bokslut 3 707 000

02. Tillsyn

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 940 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 11 255 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
685 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 115 000 euro i överföring till moment
30.20.01 för förvaltningskostnader för datasystemet KUTI-YHTI och som tillägg 800 000 euro i
överföring från moment 28.70.20 för ett reformprojekt som gäller alkoholnäringsregistret (AL-
LU).

2019 budget 11 940 000
2018 II tilläggsb. 90 000
2018 I tilläggsb. 95 000
2018 budget 10 836 000
2017 bokslut 10 762 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 752 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 3 282 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget på
470 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för ett reformprojekt som gäller registret för
hälsoteknik och genteknikregistret.
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2019 budget 3 752 000
2018 I tilläggsb. 30 000
2018 budget 4 811 000
2017 bokslut 2 080 228

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Anslaget får användas
4) till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion
förordnats eller utgifter för sådana av polisen beställda transporter av avlidna.
F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen ersätter punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

2019 budget 10 247 000
2018 II tilläggsb. —
2018 budget 10 247 000
2017 bokslut 7 504 651

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 308 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 52 228 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 80 000 euro av behovet att inrätta en ny tjänst (1 årsv.) för sådan uppföljning, forskning,
styrning och utveckling som hänför sig till vård utom hemmet inom barnskyddet.

2019 budget 52 308 000
2018 I tilläggsb. 773 000
2018 budget 52 479 000
2017 bokslut 49 622 000
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10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt 
vissa tjänster

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 567 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 1 565 800 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds til-
lägget på 2 000 000 euro av sådana lagändringar i fråga om studiestödet som utvidgar den krets
av studerande som är berättigade till allmänt bostadsbidrag.

Med hänvisning till förklaringsdelen under moment 29.70.55 överlämnar regeringen i samband
med den kompletterande budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag
om ändring av lagen om studiestöd (65/1994).

2019 budget 1 567 800 000
2018 II tilläggsb. 11 200 000
2018 budget 1 486 500 000
2017 bokslut 1 266 400 000

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 377 760 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 366 360 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 11 400 000 euro av en ökning av det bestående resursbehovet till följd av de nya uppgifter
som anvisats FPA.

2019 budget 377 760 000
2018 II tilläggsb. 1 000 000
2018 I tilläggsb. 3 741 000
2018 budget 325 000 000
2017 bokslut 331 747 000
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20. Utkomstskydd för arbetslösa

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
(förslagsanslag)
Anslaget får användas
1) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i reha-
biliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001)
2) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för ordnande av arbetslivsprövning enligt
lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt
med arbetslivsprövning (505/2017).
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

2019 budget 26 840 000
2018 II tilläggsb. —
2018 budget 26 840 000
2017 bokslut 20 095 649

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 828 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 832 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 100 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 5 000 000 euro av en senareläggning av
de ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som hänför sig till företagares familjemed-
lemmar och som tillägg 1 900 000 euro av att tiden utan ersättning på grund av att ett anställnings-
förhållande upphört förkortas från 90 till 60 dagar i situationer där arbetsgivaren har avslutat an-
ställningsförhållandet av en orsak som beror på arbetstagaren.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat
en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/
2002).

2019 budget 828 900 000
2018 II tilläggsb. -96 000 000
2018 budget 1 005 200 000
2017 bokslut 983 911 277
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52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 510 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 1 508 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds til-
lägget på 1 500 000 euro av att tiden utan ersättning på grund av att ett anställningsförhållande
upphört förkortas från 90 till 60 dagar i situationer där arbetsgivaren har avslutat anställningsför-
hållandet av en orsak som beror på arbetstagaren.

Med hänvisning till förklaringsdelen under moment 33.20.50 har regeringen i samband med den
kompletterande budgetpropositionen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

2019 budget 1 510 100 000
2018 II tilläggsb. -48 300 000
2018 budget 1 563 300 000
2017 bokslut 1 495 980 710

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 425 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 2 425 800 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds til-
lägget på 100 000 euro av en senareläggning av ändringarna i lagstiftningen om bosättningsbase-
rade förmåner.

2019 budget 2 425 900 000
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 2 119 990 000
2017 bokslut 1 942 157 161

40. Pensioner

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 292 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Jämfört med det belopp på 275 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 17 100 000 euro av att behovskalkylen har preciserats.

2019 budget 292 100 000
2018 II tilläggsb. 14 000 000
2018 budget 239 000 000
2017 bokslut 192 849 154

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 2 450 000 euro.
Anslaget får användas
4) till förvaltningskostnaderna för det riksomfattande fältledningssystemet (KEJO).
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 250 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tillägget
på 2 200 000 euro av en tidigareläggning av ibruktagandet av det gemensamma fältledningssys-
temet för myndigheterna (KEJO) till 2019.

2019 budget 2 450 000
2018 budget 500 000
2017 bokslut 400 000

33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för
social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)
Anslaget får användas
3) till ersättning för utbildning som leder till specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt
enligt 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen
4) till betalning av statlig ersättning enligt 60 a och 60 b § i socialvårdslagen (1301/2014) för
kostnader som orsakas av specialiseringsutbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade perso-
ner inom socialvården.
F ö r k l a r i n g : Punkterna 3 och 4 i beslutsdelen ersätter punkt 3 i det andra stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen
propositioner med förslag till en lag om ändring av socialvårdslagen och till en lag om ändring
av hälso- och sjukvårdslagen, så att utbildningsersättningar kan betalas såväl för specialiserings-
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utbildning av socialarbetare som för utbildning av sjukskötare i symtomatisk behandling och be-
gränsad förskrivningsrätt.

Avsikten är att 63 400 000 euro av anslaget används till betalning av ersättning inte bara för läkar-
och tandläkarutbildning utan också för specialiseringsutbildning på universitetsnivå för yrkesut-
bildade personer inom socialvården.

2019 budget 96 000 000
2018 budget 94 700 000
2017 bokslut 94 924 714

37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för per-
soner som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)
Anslaget får användas för betalning av i 12 a § i socialvårdslagen (1301/2015) avsedd ersättning
till kommunerna för kostnader som uppstår på grund av socialservice i brådskande fall till perso-
ner som uppehåller sig illegalt i landet.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

2019 budget 5 346 000
2018 budget 5 346 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
10) för avlönande av personal motsvarande högst 112 årsverken, varav visstidsanställd personal
motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal
motsvarande högst 51 årsverken och personal motsvarande högst 39 årsverken för uppgifter som
anges i de övriga punkterna.
F ö r k l a r i n g : Punkt 10 i beslutsdelen ersätter punkt 10 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Vid genomförandet av den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU) och utarbetandet
av bedömningar och utredningar som hänför sig till klimatet behövs även arbetsinsatser från
forskningsinstitut och regionalförvaltningen. Detta förutsätter att det maximala antalet årsverken
under momentet ökas med sju.

2019 budget 18 025 000
2018 II tilläggsb. 500 000
2018 budget 16 025 000
2017 bokslut 14 725 000

65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)
Anslaget och det anslag som överförts från 2017 och 2018 får med stöd av 7 § i lagen om oljeav-
fallsavgift och statsunderstödslagen (688/2001) användas till statsunderstöd för insamling, trans-
port och lagring av oljeavfall. Statsunderstöd kan beviljas med iakttagande av kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
Statsunderstöd kan beviljas företag som bedriver avfallshantering av smörjoljor för följande än-
damål:
1) investeringar i anordningar och utrustning som behövs för insamling, transport eller lagring av
oljeavfall
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2) utvecklings- och igångsättningsprojekt som främjar att oljeavfall särskilt utanför stadsregio-
nerna insamlas eller att oljeavfall av olika kvalitet hålls åtskiljs
3) informationskampanjer om insamling av oljeavfall för att främja kännedom om hur oljeavfall
tillvaratas och lämnas till insamling på behörigt sätt.
Understöd beviljas till 50 % av de faktiska totalkostnaderna inklusive mervärdesskatt för inves-
teringen, projektet eller informationskampanjen. Det totala beloppet av de stöd av mindre bety-
delse som beviljats ett företag kan dock uppgå till högst 200 000 euro under tre skatteår i följd.
Statsunderstöd betalas i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna.
Som kostnader som berättigar till understöd godkänns
1) kostnader för anskaffning och installation av anordningar eller utrustning
2) kostnader för ibruktagande av anordningar eller utrustning och för utbildning av den driftsper-
sonal som detta förutsätter
3) skäliga löne- och resekostnader för personer som deltar i genomförandet av utvecklings- eller
igångsättningsprojekt eller informationskampanjer
4) kostnader för anskaffning av informationsmaterial som behövs för informationskampanjer och
för presentation eller spridning av sådant material.
Understöd beviljas av miljöministeriet. Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om un-
derstöd har beviljats annat understöd för samma ändamål.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Vid ingången av 2018 frångick man det avtalsbaserade systemet för oljeavfallshantering och
övergick till oljeavfallshantering på marknadsvillkor. I motiveringen till budgetpropositionen
hänvisas det till 7 § i lagen om oljeavfallsavgift och statsrådets beslut. Statsrådets beslut är för-
åldrat eftersom man man frångått det avtalsbaserade systemet, och stöder inte användningen av
medel för en statlig stödordning som avviker från den avtalsbaserade oljeavfallshanteringen. I
syfte att stärka oljeavfallshantering på marknadsvillkor har miljöministeriet förhandlat om ett
Green deal-avtal som gäller utvecklande av oljeavfallshanteringen tillsammans med tillverkare,
importörer, försäljare och användare av smörjoljeprodukter och föreningar som företräder företag
som samlar in, transporterar och behandlar smörjoljeavfall. Eftersom man frångått avtalsbaserad
oljeavfallshantering, och medel som influtit i oljeavfallsavgifter inte under de senaste åren har be-
hövts för ordnande av avtalsbaserad oljeavfallshantering, är det inte längre motiverat att samla in
oljeavfallsavgift för detta ändamål. Miljöministeriet bereder upphävandet av lagen om oljeav-
fallsavgift i samarbete med finansministeriet. Miljöministeriet bereder hur de medel som inflyter
i oljeavfallsavgift före lagen om oljeavfallsavgift upphävs ska utnyttjas i den nya statliga stödord-
ningen. Stödordningen är tidsbegränsad och syftet med den är att tillsammans med Green deal-
avtal främja riksomfattande och heltäckande insamling och regenerering av oljeavfall på mark-
nadsvillkor.

Statsunderstöd kan beviljas företag som bedriver avfallshantering av smörjoljor och som anteck-
nats i avfallshanteringsregistret eller har miljötillstånd för behandling av oljeavfall. För att ett fö-
retag ska få statsunderstöd förutsätts det att företaget har anslutit sig till Green deal-avtalet genom
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att ingå ett av miljöministeriet godkänt samhälleligt åtagande om utveckling av oljeavfallshante-
ringen.

2019 budget 1 000 000
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 1 000 000

20. Samhällen, byggande och boende

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna trans-
porter (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får
1) med stöd av statsunderstödslagen användas till sammanslutningar som äger bostadshus för
byggande av laddningsinfrastruktur. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik
avses ändringar i fastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst
fem bilplatser
4) användas till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs
direkt av den sammanslutning som söker understöd eller ägs av ett parkeringsbolag där den sam-
manslutning som söker understöd innehar aktier med tanke på parkeringen för sina boende.
F ö r k l a r i n g : Punkterna 1 och 4 i beslutsdelen ersätter punkterna 1 och 4 i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av motiveringen till beslutsdelen gör det möjligt att bevilja understöd förutom till den
sammanslutning som söker understöd även till en sammanslutning som äger laddningsanordning-
arna och som åtminstone delvis ägs av den sammanslutning som söker understöd.

2019 budget 1 500 000
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 1 500 000

60. Överföring till statens bostadsfond
Understöd
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2019 med stöd av statsunderstödslagen
ur statens bostadsfond bevilja sammanlagt högst 400 000 euro för tidsbundna understöd för ett
boendeorienterat försöksprojekt som gäller bostadsandelslag. Understödet kan användas för pla-
nerings- och beredningskostnader som föranleds av bildande av nya boendeorienterade bostads-
andelslag. Understödet uppgår till högst 50 procent av kostnaderna. Dessutom kan högst 200 000
euro av fullmakten användas för kostnader som föranleds av framtagande av modellstadgar samt
samordning, rådgivning och uppföljning av försöksprojektet.
F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen fogas som sista stycke till avsnittet Understöd i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
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I syfte att främja en diversifiering av förvaltningsformerna för boende inleds ett av Finansierings-
och utvecklingscentralen för boendet samordnat försöksprojekt som gäller boende i form av bo-
stadsandelslag. Inom ramen för projektet tas det fram modellstadgar för boendeorienterat boende
i form av bostadsandelslag, stöds inledande av sådana försöksobjekt, erbjuds det rådgivning och
insamlas det uppföljningsinformation om objektens funktion.

2019 budget —
2018 II tilläggsb. —
2018 budget —
2017 bokslut —
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