RP 323/2018 rd

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tilläggsbudget för 2019.
Helsingfors den 22 februari 2019

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Petteri Orpo
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Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2019.
Övervakningen inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken
För stärkande av resurserna för styrning och tillsyn av äldreomsorgen och tjänsterna för personer
med funktionsnedsättning föreslås för regionförvaltningsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården (Valvira) och för social- och hälsovårdsministeriet ett tilläggsanslag på
sammanlagt 720 000 euro.
För stärkande av resurserna för övervakningen inom småbarnspedagogiken föreslås för regionförvaltningsverket och Valvira ett tilläggsanslag på sammanlagt 350 000 euro.
I omkostnaderna för riksdagens justitieombudsmans kansli föreslås ett tillägg på 350 000 euro för
ökade resurser för tillsynen över äldre personers rättigheter.
För Institutet för hälsa och välfärd (THL) föreslås ett tillägg på 250 000 euro för utveckling och
genomförande av en undersökning om situationen inom äldreomsorgen (VanPal).
Säkerhet och migration
Sexuellt utnyttjande av barn och unga som sker via internet och där förövarna är organiserade i
nätverk är ett omfattande och växande problem. Det föreslås att polisens resurser i fråga om personal och utrustning stärks med 1,6 miljoner euro. Anslaget är avsett för åtgärder för att bekämpa
sexualbrott på internet och effektivisera polisens förebyggande arbete (den s.k. nätpolisen).
För domstolarna, rättshjälpen och åklagarväsendet föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt
374 000 euro till följd av att polisens brottsbekämpning utvidgats.
I syfte att främja utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn införs i Helsingfors och
Uleåborg som en ny verksamhetsmodell den s.k. barnhusmodellen. För styrning och utveckling
som stödjer införandet av barnhusmodellerna samt för understöd i samband med införandet föreslås sammanlagt 813 000 euro för 2019.
För Uleåborgs stad föreslås ett understöd på 500 000 euro för ett pilotprojekt som ordnas av Uleåborgs stad och som har som mål att förebygga sexualbrott mot minderåriga.
För undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt för verkstadsverksamhet
för unga och uppsökande ungdomsarbete föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,8 miljoner
euro. Anslaget kan användas för åtgärder för att bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas
och utnyttjas i sexuella syften.
För åtgärder för att förbättra kvaliteten på behandlingen av ärenden som gäller asyl och invandring och försnabba behandlingen föreslås ett tillägg på 2,212 miljoner euro i Migrationsverkets
anslag.
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Utrymmen i flyktingförläggningen i Uleåborg ändras 2019 till förvarsutrymmen för utlänningar.
För ombyggnadsarbetena och för inrättandet av en förvarsenhet föreslås 2,601 miljoner euro.
För ett pilotförsök med grundkurser om det finska samhället vid statens förläggningar föreslås
250 000 euro.
I anslaget för integration av invandrare föreslås ett tillägg på 250 000 euro. Tillägget föranleds av
anordnandet av orientationsutbildning på eget språk och av producerandet av ett riksomfattande
utbildningsmaterial i syfte att öka invandrares förståelse av hur vårt samhälle fungerar.
Inkomstposter
Enligt den makroprognos från finansministeriet som offentliggjordes i december kommer den
ekonomiska tillväxten att bli något långsammare än vad som tidigare beräknats. Tillväxten påverkas av såväl exportutvecklingen som utvecklingen i den inhemska efterfrågan. Kalkylen över
skatteinkomster föreslås bli sänkt med sammanlagt 150 miljoner euro. Det föreslås att mervärdesskatteprognosen justeras ned med 196 miljoner euro bl.a. på grund av revideringen av prognoserna för hushållens konsumtion. Dessutom föreslås det att intäkterna av skatten på förvärvsoch kapitalinkomster höjs med 156 miljoner euro och att samfundsskatteintäkterna sänks med
110 miljoner euro.
För att utveckla järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och för att främja stora investeringar
i spårtrafik har regeringen beslutat att överföra statsägda aktier till ett värde av 100 miljoner euro
till balansräkningen för Oy Suomen Rata Ab som är under bildning. Bolaget ska betala överlåtelseskatten och kostnaderna för realiseringen av aktierna vilka uppgår till cirka 7 miljoner euro, och
därtill sänks inkomstposterna då utdelningen minskar med cirka 3 miljoner euro till följd av överföringen av aktierna. På motsvarande sätt föreslås intäktsföringarna av aktieförsäljnings- och utdelningsinkomster bli minskade med sammanlagt 110 miljoner euro. För att täcka tilläggsbudgeten föreslås det att intäktsföringarna från Försörjningsberedskapsfonden (37 miljoner euro) och
Statens bostadsfond (73 miljoner euro) ökas på motsvarande sätt.
Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 144 miljoner euro och ökningen
av anslagen med 81 miljoner euro ökar tilläggsbudgetpropositionen för 2019 behovet av statens
nettoupplåning med 225 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 1,9 miljarder euro år 2019. Statsskulden beräknas vid utgången av 2019 uppgå till cirka 107 miljarder
euro, vilket är ca 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
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Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
2018
Godkänd
budget
2017
(budget+
Bokslut tilläggsbudgetar)

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

2019
2019
Godkänd Regeringens
2019
budget proposition Sammanlagt

55 042

56 192

55 495

81

55 576

1 331

1 172

1 180

-

1 180

51 341
43 197
8 144

54 942
44 417
10 525

53 840
45 816
8 024

-144
-150
6

53 696
45 666
8 030

3 084
3 061
23

1 250
1 300
-50

1 655
1 705
-50

225
225
-

1 880
1 930
-50

Ramen för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med cirka 42 miljoner euro. Ramutgifterna för 2019 blir därmed 44 152 miljoner euro.
Utgiftsramen för 2019 uppgick till 44 420 miljoner euro efter den ordinarie budgeten.
Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2019 till 44 413 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed 262 miljoner euro.
Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

2019

Justering av indexkorrigeringen av försvarsmaktens utgifter i enlighet med
den faktiska prisutvecklingen 2018 (avtalsbaserad priskorrigering)

-7,0

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
I arbets- och näringsministeriets mervädersskatteutgifter föreslås ett tillägg på 21 miljoner euro.
Tillägget föranleds av en höjning av förslagsanslagen.
På grund av en precisering av de beräknade utbetalningarna föreslås det att förslagsanslaget för
kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (de s.k. tillväxtmotorerna) höjs med 18 miljoner euro. Förslagsanslagen för senare år
minskar på motsvarande sätt.
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För pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen föreslås en
överföring på 3 miljoner euro från anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice till arbets- och näringsbyråernas omkostnader.
Det föreslås att Försörjningsberedskapscentralen ges rätt att överföra Kiinteistö Oy Heka:s hela
aktiestock på 10,75 miljoner euro såsom apportegendom till Suomen Huoltovarmuusdata Oy.
För stöd för ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s nuvarande ansvarsområde
föreslås en fullmakt på 7 miljoner euro.
För utvecklingsprojekt som riktar sig till företag föreslås en tilläggsfullmakt på 2 miljoner euro.
Anslaget får användas för projekt för investering i ny teknik som genomförs i Egentliga Finland
och som bedöms få betydande sysselsättningseffekter.
För inledandet av den regionala kapitalplaceringsverksamheten föreslås 8,4 miljoner euro i överföring från arbets- och näringsministeriets övriga anslag.
Andra justeringar
Under Finlands EU-ordförandeskap förnyas praxis i mötesarrangemangen i enlighet med principerna för hållbar utveckling när det gäller uppvaktningen av mötesgästerna. Finland uppmuntrar
Europa att vara föregångare inom klimatåtgärder. Genom ändringen i tilläggsbudgetproposition
föreslås det att man i stället för att ge fysiska gåvoföremål ska använda en summa som motsvarar
uppvaktningen vid möten för sådana användningsändamål som syftar till att kompensera flygutsläpp. Dessutom föreslås det att också finansministeriets omkostnadsanslag får användas till betalning av utgifter för sådana arrangemang som ersätter mindre gåvor och som syftar till att kompensera flygutsläpp.
För säkerställandet av Museiverkets verksamhetsförutsättningar föreslås ett tillägg på 1 miljon
euro för att täcka underskottet i anslaget under omkostnadsmomentet.
För undervisnings- och kulturministeriet föreslås ett samtycke enligt vilken det till den olympiafond som finns i anslutning till Finlands Olympiska Kommitté vederlagsfritt får överlåtas statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 20 miljoner euro, förutsatt att motsvarande privata
finansiering har erhållits före överlåtelsen.
Förslagsanslaget för grundläggande utbildning för vuxna föreslås bli höjt med 6,0 miljoner euro
på grund preciseringar av prestationsuppgifterna och rättelser som gjorts.
För Transport- och kommunikationsverket föreslås ett tilläggsanslag på 1,65 miljoner euro för anläggande av ett markbundet intelligent GNSS-nätverk.
Vasa stad anvisas ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro för köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster. Tillägget föranleds av investeringsprogrammet för fartygstrafiken i Kvarken.
För att minska hälso- och välfärdsskillnaderna hos högskolestuderande har det i syfte att trygga
de studerandes lika tillgång till välfungerande tjänster föreslagits att FPA från och med 2021 ska

A9

ALLMÄN MOTIVERING

ordna tjänsterna inom studerandehälsovården för högskolestuderande medan studenternas hälsovårdsstiftelse ska producera tjänsterna. För beredningen av reformen föreslås sammanlagt 3,0
miljoner euro för studenternas hälsovårdsstiftelse under åren 2019 och 2020.
Det föreslås att statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18,5 miljoner euro överlåts utan
vederlag till FinnHEMS Oy för byggande av nya baser för läkarhelikoptrar.
För inledande av verksamheten vid den nya tillståndsmyndighet som administrerar användningen
av uppgifter inom social- och hälsovården föreslås ett anslag på sammanlagt 2,5 miljoner euro.
Det föreslås att Senatfastigheter ges rätt att överlåta en fastighet i stadsdelen Dickursby i Vanda
stad till bolaget Peab Oy och bolaget A-Kruunu Oy för en köpesumma på cirka 19,5 miljoner euro.
Det föreslås att Senatfastigheters investeringsfullmakt höjs till 300 miljoner euro för att möjliggöra omedelbara investeringar som gäller inomhusförhållanden och för att genomföra flera centrala investeringsprojekt som länge skjutits upp.
De av riksdagen godkända anslagen för 2019 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
Huvudtitel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

Godkänd
budget
124 589 000
20 076 000
268 343 000
1 135 595 000
978 493 000
1 496 845 000
3 138 172 000
17 494 367 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

350 000
124 939 000
20 076 000
268 343 000
- 1 135 595 000
374 000
978 867 000
7 873 000 1 504 718 000
1 456 000 3 139 628 000
8 182 000 17 502 549 000

6 422 555 000

9 590 000

6 432 145 000

2 621 316 000

-

2 621 316 000

2 873 776 000

6 650 000

2 880 426 000

2 500 599 000

39 250 000

2 539 849 000

15 035 949 000
204 384 000
1 180 410 000
55 495 469 000

7 503 000 15 043 452 000
204 384 000
- 1 180 410 000
81 228 000 55 576 697 000
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De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2019 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro
Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd
budget

Regeringens
proposition

Sammanlagt

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

45 816 025 000
5 745 939 000

-150 000 000 45 666 025 000
115 840 000 5 861 779 000

53 840 445 000

-144 160 000 53 696 285 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

1 655 024 000
55 495 469 000

225 388 000 1 880 412 000
81 228 000 55 576 697 000

2 213 367 000

-110 000 000

2 103 367 000

65 114 000

-

65 114 000

Tilläggsbudgeten för 2019
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg ..............................
02. Samfundsskatt, avdrag .....................................................................
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt, avdrag ....................................................................

€
-150 000 000
46 000 000
156 000 000
-110 000 000
-196 000 000
-196 000 000

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
28. Finansministeriets förvaltningsområde
25. Inkomster av metallmynt, tillägg .....................................................

115 840 000
5 050 000
5 050 000

Avdelning 13

12

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg ........................................................................
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten, tillägg ..................
35. Miljöministeriets förvaltningsområde
20. Överföring från statens bostadsfond, tillägg ...................................

790 000
790 000
37 000 000
37 000 000
73 000 000
73 000 000

Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

-110 000 000

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

-110 000 000

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, avdrag ......................................................................

-110 000 000

Avdelning 15
15. LÅN

225 388 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

225 388 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
81 228 000

225 388 000
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Huvudtitel 21

€

21. RIKSDAGEN

350 000

20. Riksdagens justitieombudsman

350 000

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag), tillägg .....................................................................................

350 000

Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI

—

01. Förvaltning

—

24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år) ..................
10. Ägarstyrningen

—
—

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................

—

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

374 000

10. Domstolar och rättshjälp

287 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............
30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..

207 000
80 000
87 000
87 000
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Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning

7 873 000
190 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
10. Polisväsendet

104 000
86 000
1 600 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
20. Gränsbevakningsväsendet

1 600 000
1 020 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
40. Migration

1 020 000
5 063 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................

5 063 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 456 000

10. Militärt försvar

1 614 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ...
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg .
30. Militär krishantering

-6 563 000
8 177 000
-158 000

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

-158 000

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltningen
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ..............

8 182 000
—
—

Huvudtitel 29
20. Tjänster för statssamfundet

15
—

88. Senatfastigheter ...............................................................................
40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) ..........................
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg .....................................................................................

—
730 000
730 000
—
—
-648 000
-648 000
8 100 000
8 100 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg ......
80. Konst och kultur
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................
90. Idrottsverksamhet

9 590 000
500 000
500 000
7 000 000
1 000 000
6 000 000
1 790 000
1 000 000
790 000
—

Huvudtitel 30
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91. Ungdomsarbete

300 000

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................

300 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

—

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

—

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .............

—

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6 650 000

20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation

1 650 000

01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................

1 650 000
5 000 000
5 000 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

39 250 000

01. Förvaltning

21 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ........................................
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt
entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) .......................................

21 000 000
—

Huvudtitel 33
20. Närings- och innovationspolitik

17
18 000 000

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år),
avdrag ..............................................................................................
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ..........................................................................................
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag),
avdrag ..............................................................................................
60. Energipolitik

18 000 000
-4 500 000
3 000 000
-7 500 000
—
—
4 500 000
9 400 000

-4 900 000
—

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) ......
70. Integration

—
250 000

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................

250 000

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................
08. Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) ......................................................................................

7 503 000
60 000
60 000
2 780 000
280 000
2 500 000

Huvudtitel 33
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03. Forskning och utveckling

250 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
40. Pensioner

250 000
20 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och
vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg .......................................
50. Stöd till veteraner

20 000
80 000

50. Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg ...............................................
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården
och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg ...............
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) .........................
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år) .........................................
65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)

Anslagens totalbelopp:
81 228 000

80 000
4 313 000
813 000
3 000 000
—
500 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet bedöms det inflyta ytterligare 156 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av uppgifter om de belopp som influtit samt av en revidering
av makroprognosen.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
02. Samfundsskatt
Under momentet dras det av 110 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att makroprognosen reviderats.

156 000 000
9 939 000 000
98 000 000
9 511 000 000
9 053 746 530
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11.04

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

-110 000 000
4 428 000 000
—
4 194 000 000
4 237 946 869

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 196 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att den makroprognos som använts som grund för skatteinkomstprognosen har justerats ned.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

-196 000 000
18 796 000 000
104 000 000
109 000 000
17 911 000 000
17 547 147 195
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

28. Finansministeriets förvaltningsområde
25. Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 050 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 15 000 euro av de inkomster som inflyter
under momentet får användas enligt övriga överenskomna villkor mellan staten och Ab Myntverket i Finland för utbetalning till Ab Myntverket i Finland av ersättningar gällande de jubileumsmynt i euro som har tillverkats med stöd av finansministeriet förordningar om jubileumsmynt utfärdade mellan 1.3.2014—31.12.2018 och som returnerats till Ab Myntverket i Finland före
31.12.2018.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på att utgivningen av de uppskattade inkomsterna för 2018
skjuts upp till 2019.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

5 050 000
50 000
—
50 000
5 933 398

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 790 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ersättningarna för den skada som orsakades i samband
med den omfattande renoveringen av Sveaborgs tunnel. För renoveringskostnaderna har erhållits
790 000 euro i skadeersättningar.
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12.32

2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

790 000
4 000 000
4 000 000
8 594 575

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Till momentet överförs ett tillägg på 37 000 000 euro från Försörjningsberedskapsfonden.
F ö r k l a r i n g : Intäktsföringen följer av förfarandet enligt 12 a § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), enligt vilket statsrådet på framställning av Försörjningsberedskapscentralen kan besluta om överföring till statsbudgeten av sådana medel som influtit till
försörjningsberedskapsfonden. Intäktsföringen hänför sig till det arrangemang som beskrivs under moment 13.03.01.
2019 I tilläggsb.
2019 budget

37 000 000
21 600 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde
20. Överföring från statens bostadsfond
Till momentet överförs ett tillägg på 73 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget till intäktsföringen hänför sig till det arrangemang som beskrivs under
moment 13.03.01.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

73 000 000
5 250 000
12 000 000
26 500 000
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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 dras det av 110 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : För att utveckla järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och för att främja
stora investeringar i spårtrafik har regeringen beslutat att överföra statsägda aktier till ett värde
av 100 miljoner euro till balansräkningen för Oy Suomen Rata Ab som är under bildning. Bolaget
ska betala överlåtelseskatten och kostnaderna för realiseringen av aktierna vilka uppgår till cirka
7 miljoner euro, och därtill sänks inkomstposterna då utdelningen minskar med cirka 3 miljoner
euro till följd av överföringen av aktierna. På motsvarande sätt minskas intäktsföringarna av aktieförsäljnings- och utdelningsinkomster med sammanlagt 110 miljoner euro. För att täcka tilläggsbudgeten ökas intäktsföringarna från Försörjningsberedskapsfonden (37 miljoner euro) och
statens bostadsfond (73 miljoner euro) i motsvarande grad.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

-110 000 000
1 933 000 000
2 404 000 000
1 745 662 107
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 225 388 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
225 388 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 930 412 000 euro år
2019. Skuldhanteringsposterna medräknade uppgår nettoinkomsterna till 1 880 412 000 euro år
2019.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

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

1 930
-40
-10
1 880

225 388 000
1 655 024 000
-484 600 000
-1 345 405 000
3 079 932 000
3 083 951 345
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ANSLAG

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

20. Riksdagens justitieombudsman
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av ökade resurser för tillsynen över äldre
personers rättigheter.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

350 000
6 455 000
6 061 000
5 969 171

26

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget får användas högst 500 000 euro
för understöd och anskaffningar som används för ändamål som stöder hållbar utveckling i syfte
att kompensera flygutsläpp.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen
om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter
2. Mötesutgifter
3. Kompensation av flygutsläpp (högst)
Totalt

35 500 000
24 000 000
500 000
60 000 000

F ö r k l a r i n g : Finland har som mål att under EU-ordförandeskapet förnya praxis i mötesarrangemangen i enlighet med principerna för hållbar utveckling också när det gäller uppvaktningen av mötesgästerna. Genom hållbar och klimatvänlig uppvaktning på mötena syftar Finland till
att uppmuntra Europa att vara föregångare inom klimatåtgärder.
Vanligtvis ger ordförandelandet i anknytning till ordförandeskapet gåvor i form av minnesföremål åt gästerna. Avsikten är att ta i bruk ett förfarande där gästerna på de EU-möten på minst arbetsgruppsnivå som Finland står värd för under Finlands EU-ordförandeskap informeras om att
de i stället för fysiska gåvoföremål får en summa som motsvarar den sedvanliga uppvaktningen
vid möten för sådana användningsändamål som stöder hållbar utveckling i syfte att kompensera
flygutsläpp.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

23.10
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut
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—
60 000 000
6 800 000
200 000

10. Ägarstyrningen
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sin fordran till den del som
Forest BTL Oy:s, som har trätt i likvidation, medel inte räcker till för att täcka borgenärernas fordringar, under förutsättning att statens och de andra gäldenärernas relativa ställning inte ändras.
F ö r k l a r i n g : Staten har år 2012 beviljat det statsägda bolaget Vapo Oy:s dotterbolag Forest
BTL Oy ett konverteringslån på 5 000 000 euro för att finansiering av utvecklingsarbetet i det så
kallade Feed-skedet som anknyter till byggandet av en produktionsanläggning som utnyttjar produktionstekniken för träbaserat biodiesel. Senare förföll projektet och Forest BTL Oy har försatts
i likvidation. Statens fordran i bolaget är det ursprungliga lånekapitalet jämte räntor. För att undvika bolagets konkurs och de merkostnader som en konkurs skulle medföra, är det ekonomiskt
sett ändamålsenligt att staten tillsammans med de andra huvudborgenärerna avstår från sin fordran till den del som bolagets tillgångar inte räcker till för att täcka fordringarna. Fordran har ursprungligen finansierats med ett anslag som beviljats under momentet.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

—
5 700 000
—
5 700 000
13 900 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 207 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det ökade antalet mål till följd av att polisens brottsbekämpning utvidgats.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

207 000
251 108 000
8 000
1 940 000
250 075 000
256 497 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det ökade behovet av rättshjälp till följd av att polisens
brottsbekämpning utvidgats.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 87 000 euro.

80 000
72 191 000
557 000
65 052 000
61 152 000

25.30

29

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det ökade antalet mål till följd av att polisens brottsbekämpning utvidgats.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

87 000
45 761 000
850 000
44 192 000
44 748 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 104 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 190 000 euro av anslaget får användas till
betalning av finansiella korrigeringar som utgör som kostnader för överföringsekonomin och gäller fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
i Europeiska unionen 2007—2013 till den del det är fråga om utgifter för finska statens slutbetalningar och sanktioner i samband med s.k. systemkorrigeringar.
F ö r k l a r i n g : I anslagsändringen har som tillägg beaktats 190 000 euro, som föranleds av ombudgetering av det anslag som i den tredje tilläggsbudgeten för 2017 beviljats för finansiella korrigeringar enligt beslut av Europeiska kommissionen, och som avdrag 86 000 euro i överföring
till moment 26.01.04.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

104 000
14 425 000
163 000
13 811 000
13 802 000

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 86 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 26.01.01 och den föranleds av en uppgiftsöverföring för viss tid.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

86 000
1 480 000
13 000
1 739 000
1 439 000

26.10
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10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stärkandet av polisens s.k. nätpolis för bekämpning av
sexualbrott och förebyggande arbete.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

1 600 000
753 095 000
2 692 000
9 225 000
726 152 000
696 678 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 020 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av Oljeskyddsfondens betalningar för Gränsbevakningsväsendets behov åren 2017 och 2018. Betalningarna har intäktsförts under moment 12.26.99.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

1 020 000
234 690 000
970 000
1 860 000
235 292 000
231 029 000

40. Migration
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostander (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 063 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 601 000 euro av att utrymmen i förläggningen i Uleåborg ändras till förvarsutrymmen för utlänningar, 2 212 000 euro av en resursökning för beslutsfattande och behandling i ärenden som gäller asyl och invandring och 250 000 euro av pilotförsöket med prov i grundkursen om det finska samhället vid statens förläggningar.
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2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

26.40
5 063 000
28 611 000
355 000
49 395 000
57 850 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 563 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 4 478 000 euro av kostnadsnivåjusteringen i enlighet
med den faktiska indexutvecklingen 2018 och 2 085 000 euro av ändringar i valutakurserna 2018.
Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

-6 563 000
1 940 066 000
1 420 000
-3 527 000
1 941 231 000
1 903 589 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 177 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 355 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2018 samt som tillägg
10 532 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2018.
Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

27.30
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2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

8 177 000
774 456 000
27 743 000
19 999 000
478 100 000
499 355 000

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 158 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
01.
03.
04.
05.
07.
08.
10.
11.
15.
16.
17.
19.
20.

Sammanlagt

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av
dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i
samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter
för krishantering

1 097 000
2 295 000
7 385 000
14 520 000
6 416 000
11 800 000
230 000
365 000
12 245 000
280 000
653 000
475 000

619 000
58 380 000

F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2018 och hänför sig till punkt 20 i dispositionsplanen.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

-158 000
58 538 000
1 357 000
57 024 000
57 359 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltningen
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter för arrangemang som syftar till att kompensera flygutsläpp och som ersätter sådana mindre
gåvor som annars skulle ges till gäster.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

—
31 046 000
1 778 000
30 415 000
30 295 000

20. Tjänster för statssamfundet
88. Senatfastigheter
2. Investeringar
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2019.
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta
— de tomter på sammanlagt ca 10 350 m2 som bildas av fastighet 92-61-209-1 i kvarter 61209 i
Vanda stad, till bolaget Peab Oy, till det eller de bolag som Peab Oy bildar enskilt eller tillsammans med andra aktörer eller till Peab Oy:s befintliga dotterbolag, till ett pris av minst 886,733 €/
m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst
200 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader samt till ett pris av minst 200 €/m2 våningsyta för byggrätten för daghem, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer
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28.20

— de tomter på sammanlagt ca 3 700 m2 som bildas av fastighet 92-61-209-1 i kvarter 61209 i
Vanda stad, till bolaget A-Kruunu Oy, till det eller de bolag som A-Kruunu Oy bildar enskilt eller
tillsammans med andra aktörer eller till ett befintligt dotterbolag till A-Kruunu Oy, till åtminstone
det pris som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har fastställt, dock till
minst 390 €/m2 våningsyta, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.
F ö r k l a r i n g : I Senatfastigheters investeringsfullmakt (290 miljoner euro) görs en inbesparing på åtminstone 15 miljoner euro, eftersom det finns ett mindre behov av fastighetsarrangemang i stationsområden än vad man tidigare antagit. Samtidigt finns det ett tryck på att höja investeringsfullmakten med 25 miljoner euro på grund av omedelbara investeringar som gäller inomhusförhållanden och för att genomföra flera centrala investeringsprojekt som länge skjutits
upp. Därför föreslås en investeringsfullmakt på 300 miljoner euro.
Den fastighetsförmögenhet som försäljningsfullmakten gäller är belägen i Vanda stad i stadsdelen Dickursby.
Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet konkurrensförfarande, var det högsta och
valda anbudet för fastighetsförmögenheten, som är avsedd för fritt finansierad produktion av hyres- eller ägarbostäder, byggrätt för affärsutrymmen samt byggrätt för daghem, 886,733 €/m2 våningsyta när det gäller fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder, 200 €/m2 våningsyta när det gäller byggrätten för affärsbyggnader och 200 €/m2våningsyta när det gäller byggrätten för daghem. Priserna per m2 våningsyta motsvarar egendomens verkliga värde.
I kvarteret har man dessutom planlagt ett hyresbostadsprojekt som byggs med statligt räntestöd.
Projektet genomförs av bolaget A-Kruunu Oy, som är ett statsägt bolag med specialuppgifter. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA fastställer priset per kvadratmeter för den
bostadsproduktion som får statligt räntestöd. För denna bostadsproduktion säljs byggrätten enligt
den prisnivå som ARA har fastställt, dock till ett pris på minst 390 €/m2 våningsyta.
Den slutliga våningsytan, tomtarealerna samt placeringen av tomterna klarnar när den nya planen
har fastställts. Beräknat enligt den gällande referensplanen säljer Senatfastigheter till Peab Oy
fritt finansierad produktion av hyres- eller ägarbostäder, byggrätt för affärsbyggnader och byggrätt för daghem för en köpesumma på sammanlagt ca 16,5 miljoner euro. Till A-Kruunu Oy säljer
Senatfastigheter byggrätt för en köpesumma på sammanlagt ca 3,0 miljoner euro.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

—
—
—
—
—
—

28.40
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40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 730 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 480 000 euro av att resurserna för styrning och tillsyn av
tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning utökas och 250 000 euro av att resurserna för övervakningen av småbarnspedagogiken utökas.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

730 000
53 874 000
444 000
50 402 000
53 560 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det år 2019 i de tjänste- och arbetskollektivavtal
som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem för Konkurrens- och konsumentverket, Naturresursinstitutet, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Utbildningsstyrelsen får ingås fullmakter för att
a) betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 000 000 euro per år och
b) dessutom från och med 2023 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive
år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 650 000 euro per år.
Ovannämnda utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag.
F ö r k l a r i n g : Den fullmakt som beviljades Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Utbildningsstyrelsen i den första tilläggsbudgeten för 2018 förnyas för
2019, eftersom det 2018 inte ännu ingicks tjänste- och arbetskollektivavtal om lönesystem.
Vid sådana strukturomvandlingar inom statsförvaltningen där nya ämbetsverk inrättas tar man i
bruk lönesystem för dem. De föranleder merkostnader, eftersom lönerna för den personal som
övergår är tryggade och en del av personalen får löneförhöjningar. Finansministeriet och de huvudavtalsorganisationer som företräder de statsanställda har den 9 januari 2018 ingått ett tjänsteoch arbetskollektivavtal om finansieringen av dessa avtal för ämbetsverken i fråga. Enligt det baserar sig finansieringen huvudsakligen på avtalsposter som genomförs ämbetsverksvis, men till
1/3 på arbetsgivarfinansiering. Dessutom är utgångspunkten enligt det en övergångsperiod på
högst fem år.

38

28.80

Det är ändamålsenligt att använda fullmakten för införlivande av arbetsgivarfinansieringen på 1/
3 och övergångsperioden på högst fem år i de ämbetsverksvisa tjänste- och arbetskollektivavtalen, i stället för att finansministeriet ingår dessa avtal centrerat varefter avtalen ska godkännas separat av statsrådet och av riksdagens finansutskott på det sätt som det vanliga förfarandet förutsätter. Ovannämnda tjänste- och arbetskollektivavtal av den 9 januari 2018 har ingåtts på det villkor att den här avsedda fullmakten ges i statsbudgeten.
Ämbetsverken ges fullmakt att ingå och finansministeriet fullmakt att godkänna ett sådant avtal
för respektive ämbetsverk. När avtalen ingås ska i dem tas in sådana avtalsbestämmelser om detta
som håller sig inom ramen för fullmakten. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) ska
säkerställa detta när det granskar och godkänner de enskilda avtalen. Samtidigt preciseras de penningbelopp som ämbetsverket varje år ska betala på basis av fullmakterna i punkt a och b och hur
de minskar enligt följande: Åtagandet ska ske i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om
ibruktagandet av lönesystemet. En förutsättning för åtagandet är att den resterande andelen av avtalets totala kostnader täcks med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering (punkt a) och att kostnaderna minskas genom senare ämbetsverkspotter och annan
tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering som används för dem, tills kostnaderna täckts med
dem i sin helhet (punkt b). De ovannämnda kostnader som föranleds av de avtal som ingåtts på
basis av fullmakten finansieras under de berörda åren med varje ämbetsverks tillgängliga anslag.
Fullmaktsbeloppen har vid lämnandet av tilläggsbudgetpropositionen dimensionerats på basis av
situationen vid de berörda ämbetsverken och med beaktande av ämbetsverkspotterna enligt statens avtalsperiod 2018—2020. Fullmaktens belopp för de enskilda verken bestäms separat.
Övervakningen av fullmakten sträcker sig till det sista år under vilket lönerna betalats. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) svarar för övervakningen och för den information som behövs för övervakningen.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

—
15 000
—
15 000
12 567

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 648 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2019 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.

28.99
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
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-648 000
242 282 000
1 756 000
7 764 000
237 302 000
233 616 482

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att marknadsräntorna i euroområdet har stigit långsammare än väntat. Utgiftsposten har justerats i enlighet med utfallet av riskhanteringsutgifterna och
utvecklingen av räntenivåerna.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

8 100 000
4 000 000
12 400 000
10 220 194
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 500 000 euro av anslaget får användas för
personalutbildning inom undervisningsväsendet om bekämpande av gromning, dvs. att barn och
unga lockas och utnyttjas i sexuella syften, samt betalning av utgifter och bidrag för produktion
av anknytande stödmaterial.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett anslagsbehov för åtgärder för att bekämpa fenomenet
gromning.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

500 000
60 633 000
10 266 000
58 458 000
60 205 000

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för att betala utgifter och bidrag som föranleds av åtgärder för att bekämpa gromning, dvs. att barn och unga
lockas och utnyttjas i sexuella syften.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett anslagsbehov för åtgärder för att bekämpa fenomenet
gromning samt för att stärka kunnandet om hur man kan arbeta inom de sociala medierna.

29.80
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
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1 000 000
14 487 000
2 000 000
39 557 000
34 016 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en korrigering av utfallsuppgifterna för antalet prestationer som ligger till grund för finansieringen av den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga samt av finansieringen.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

6 000 000
708 705 000
704 808 000
674 602 396

80. Konst och kultur
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av säkerställandet av Museiverkets verksamhetsförutsättningar.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

1 000 000
19 999 000
—
636 000
19 316 000
23 093 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 790 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
Museiverket
2.
Förvaltningsnämnden för Sveaborg
Sammanlagt

799 000
3 890 000
4 689 000
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29.90

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en skada som uppkommit i samband med projektet för
grundlig reparation av tunneln till Sveaborg och riktas till punkt 2. under dispositionsplanen. För
reparationskostnaderna har erhållits 790 000 euro i skadeersättningar.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

790 000
3 899 000
3 688 000
5 159 000

90. Idrottsverksamhet
Samtycke
Till den olympiafond som finns i anslutning till Finlands Olympiska Kommitté får det vederlagsfritt överlåtas statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 20 000 000 euro förutsatt att motsvarande privata finansiering har erhållits före överlåtelsen.
F ö r k l a r i n g : Finlands Olympiska Kommitté har bildat en stödstiftelse, och Olympiafonden
ska vara underställd denna stödstiftelse. Finlands Olympiska Kommitté har delat in användningsområdena för fondens avkastning i fyra kategorier: lösningar med en andra karriär för idrottare,
stöd för och utveckling av verksamhetsmiljöerna för daglig träning, förbättring av den socioekonomiska ställningen för idrottare samt utveckling av grenarna. Avsikten är att staten ska delta i
utökningen av Olympiafonden enligt principen om motfinansiering.
De statsägda aktierna och den privata motfinansieringen ska riktas till Olympiafonden, som är underställd stiftelsen Suomen Olympiakomitean tukisäätiö. Avsikten är att aktierna ska doneras
åren 2019—2023 i omgångar, så att en aktieöverföring alltid görs när fonden har utökats med
minst 4 000 000 euro ny, privat finansiering som motsvarar den statliga insatsen. Det är statsrådets kansli som beslutar vilka aktier som ska överlåtas.

91. Ungdomsarbete
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att stärka ungdomsarbetarnas kunnande om hur de kan bekämpa gromning, dvs. att barn och unga lockas och utnyttjas
i sexuellas syften, samt för att betala utgifter och bidrag som föranleds av utvecklingen av nya
verksamhetsmodeller.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stärkandet av ungdomsarbetarnas kunnande inom området för digital informationsförmedling och sociala medier samt stödet för utveckling av verksamhetsmodeller för att bekämpa fenomenet gromning.

29.91
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut
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300 000
21 023 000
19 923 000
20 003 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras som ett nettoanslag.
F ö r k l a r i n g : Ändringen till ett nettoanslag innebär att det blir möjligt att nettointäktsföra inkomsterna av verksamheten under momentet.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget

—
70 048 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 650 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av anläggandet av ett markbundet intelligent GNSS-nätverk.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

1 650 000
77 274 000
160 000
46 953 000
46 784 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt för utveckla och upprätthålla färjetrafiken.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av investeringsprogrammet för fartygstrafiken i Kvarken.
Avsikten är att bevilja Vasa stad understöd år 2019.
Vasa och Umeå städer och Region Västerbotten inleder ett investeringsprogram för att utveckla
trafikförbindelserna mellan städerna och för att säkerställa trafikens kontinuitet. Investeringsprogrammet genomförs med lika stora satsningar i samarbete med de svenska parterna. Målet är bl.a.
att öka trafikens energieffektivitet, att minska utsläppen och att förbättra driftsäkerheten och
punktligheten i vintertrafiken. De som genomför projektet förbinder sig att driva trafiken minst
10 år från och med 2022 och framåt. Från och med 2021 deltar staten inte längre i drivandet av
fartygstrafiken genom årliga köp av fartygstrafiktjänster.
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2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

31.30
5 000 000
88 774 000
10 000 000
—
89 974 000
84 524 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av uppgifter om större mervärdesskatteutgifter än beräknat.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

21 000 000
36 072 000
36 072 000
33 350 427

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att bevilja företag
och andra sammanslutningar statsunderstöd i enlighet med Europeiska kommissionens förordning EG nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen gör det möjligt att bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd som så kallat de minimis-stöd.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

—
5 171 000
18 001 000
14 143 000
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32.20

20. Närings- och innovationspolitik
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget

18 000 000
12 000 000
6 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring till pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen från moment 32.30.51.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

3 000 000
171 613 000
-810 000
1 258 000
163 076 000
173 131 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 7 500 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för anskaffning av sakkunnigbedömningar, försök, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, arbetsförmedlingsservice, yrkes- och karriärvägledning, informations- och rådgivningstjänster och tjänster för utveckling av
företagsverksamhet samt för sysselsättningspolitiskt understöd eller tjänster som är jämförbara
med dessa samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas för sådana från en tjänsteproducent anskaffade helheter som inbegriper sådana åtgärder och i punkt 1) nämnda tjänster
som gäller serviceprocessen för arbetssökande.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 3 000 000 euro en överföring till pilotförsök med nya servicemodeller inom arbetskrafts- och företagsservicen under moment 32.30.01 och 4 500 000 euro en
överföring till moment 32.50.42.

32.40
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut
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-7 500 000
244 061 000
-35 000 000
29 000 000
327 050 000
433 753 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
Samtycke
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att Försörjningsberedskapscentralen ges rätt att överföra Kiinteistö Oy Heka:s hela aktiestock på 10,75 miljoner euro såsom apportegendom till Suomen
Huoltovarmuusdata Oy.
F ö r k l a r i n g : Den fastighetsförmögenhet som fullmakten gäller är belägen i Kerava stad. Försörjningsberedskapscentralen och Kerava stad äger tillsammans Kiinteistö Heka Oy, som äger
fastigheterna 245-4-264-2 och 245-4-264-3 där Suomen Huoltovarmuusdata Oy och Keravas
nödcentral är belägna.
Både för Suomen Huoltovarmuusdata Oy och för nödcentralen är det viktigt att grottlokalerna utvecklas och upprätthålls på en hög säkerhetsnivå. Fastigheterna behöver dock investeringar omfattande cirka 7,3 miljoner euro för att upprätthålla en hög skyddsnivå.
Det enklaste sättet att säkerställa att utvecklandet och upprätthållandet av grottlokalerna motsvarar användarnas behov avseende säkerhet och funktion är att Försörjningsberedskapscentralen
förvärvar Kiinteistö Heka Oy:s hela aktiestock till sin ägo. Efter detta apporterar Försörjningsberedskapscentralen egendomen till Suomen Huoltovarmuusdata Oy, som i och med arrangemangen blir ägare av de lokaler som dess affärsveksamhet förutsätter.
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen föranleds av en överföring av konsumentrådgivningens uppgifter från moment 28.40.02.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

—
15 548 000
14 000
92 000
11 188 000
10 619 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 400 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp
av sammanlagt 10 400 000euro år 2019.
F ö r k l a r i n g : Av bevillningsfullmakten och anslagsökningen föranleds 8 400 000 euro av inledandet av den regionala kapitalplaceringsverksamheten, varav 4 900 000 euro är en överföring
från moment 32.50.64. Av anslagsökningen utgörs dessutom 3 500 000 euro av en överföring
från moment 32.30.51.
Av bevillningsfullmakten föranleds 2 000 000 euro av de projekt för investering i ny teknik som
genomförs i Egentliga Finland och som bedöms få betydande sysselsättningseffekter. Motsvarande anslagsökning på 1 000 000 euro är en överföring från moment 32.30.51.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 9 400 000
euro år 2019, 500 000 euro år 2020 och 500 000 euro år 2021.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

9 400 000
8 178 000
4 000 000
12 171 000
21 876 457

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 900 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 663 911 000 euro år 2019.
F ö r k l a r i n g : Avdraget på 4 900 000 euro av bevillningsfullmakten och anslaget föranleds av
en överföring av den statliga medfinansieringen till moment 32.50.42 för inledandet av den regionala kapitalplaceringsverksamheten.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

-4 900 000
401 887 000
35 000 000
361 478 000
280 568 707

32.60
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60. Energipolitik
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser får ingås för högst 7 000 000 euro år
2019 för att stödja ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s nuvarande ansvarsområde i sådana situationer där Enontekiö kommun inte direkt eller indirekt äger Enontekiön Sähkö Oy.
F ö r k l a r i n g : Syftet med stödjandet av ersättningsinvesteringarna i Enontekiön Sähkö Oy i
Enontekiö kommun är att säkerställa elförsörjningen i norra Lappland. Fullmakten ska endast användas i en sådan situation där Enontekiön Sähkö Oy har blivit en del av ett annat bolag. Stödet
möjliggör en effektivisering av verksamheten och ett långsiktigt investeringsprogram för att kunna uppnå en adekvat teknisk nivå på elnätet i Enontekiö kommuns område och samtidigt kunna
begränsa höjningarna av elöverföringspriset.
Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 700 000 euro under åren 2020—2029.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2017 bokslut

—
125 000
135 000
845 857

70. Integration
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av anordnandet av orientationsutbildning på eget språk och
av producerandet av ett riksomfattande utbildningsmaterial i syfte att öka invandrares förståelse
av hur vårt samhälle fungerar.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

250 000
1 631 000
2 500 000
1 061 000
1 631 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av beredningen och verkställandet av den lagstiftning som
gäller tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

60 000
31 929 000
-60 000
-108 000
31 004 000
31 200 000

02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 180 000 euro av att resurserna för styrning och tillsyn av
tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning stärks och 100 000 euro av att resurserna för övervakningen av småbarnspedagogiken stärks.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

280 000
11 940 000
90 000
95 000
10 836 000
10 762 000

33.02
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08. Omkostnader för den tillståndsmyndighet som administrerar användningen av uppgifter inom
social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro.
Anslaget får användas
1) till uppgörande av informationsbeskrivningar bl.a. över datainnehållet i de register som ingår
i elektroniska tjänster och av hur registeruppgifterna lämpar sig för sitt ändamål
2) till en rådgivningstjänst för tillstånd att använda tillståndsmyndighetens uppgifter och utvecklande av tjänsten
3) till underhållet av en nationell elektronisk åtkomstportal och driften och utvecklandet av ett
ärendehanteringssystem för tillståndsärenden
4) till en tjänst för användningstillstånd och meddelandet av beslut om användningstillstånd
5) till integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som tillståndsutredningarna förutsätter
6) till en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och utvecklande av den
7) till en förvaringstjänst för kodnycklar
8) till utvecklande och underhåll av en informationssäker teknisk anslutning för utlämnande av
uppgifter
9) till utvecklande och underhåll av en informationssäker elektronisk användarmiljö för hantering
av information som lämnats ut till sökande
10) till utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de personuppgiftsansvariga
11) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på
grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.
Anslaget används för utvecklande och underhåll av tillståndsmyndighetens basservice och infrastruktur. De som får användningstillstånd betalar en avgift för tillstånd och för de tjänster de behöver, såsom för insamling, samkörning, teknisk bearbetning och utlämnande av uppgifter med
stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) enligt de grunder som social- och
hälsovårdsministeriet har fastställt och de beslut som tillståndsmyndighetens styrgrupp fattat.
Tillståndsmyndigheten ersätter den registeransvariga myndigheten för den andel av avgiften som
tillkommer den.
Tillståndsmyndigheten är en separat enhet som finns i samband med Institutet för hälsa och välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet ställer upp resultatmålen för tillståndsmyndigheten och
dess verksamhet som en del av resultatstyrningen av Institutet för hälsa och välfärd.
2019 I tilläggsb.

2 500 000
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03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av utveckling och genomförande av undersökningen Situationen inom äldreomsorgen.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

250 000
53 708 000
773 000
52 479 000
49 622 000

40. Pensioner
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna. Tillägget föranleds av en höjning av veterantilläggen från och med den 1 april 2019. Höjningen görs
för att kompensera frysningen av folkpensionsindex.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

20 000
3 563 400 000
3 580 500 000
3 531 883 431

50. Stöd till veteraner
50. Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna. Tillägget föranleds av en höjning av fronttillägget och det extra fronttillägget från och med den 1
april 2019. Höjningen görs för att kompensera frysningen av folkpensionsindex.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

80 000
9 500 000
12 600 000
15 469 166

33.60
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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 ett tillägg på 813 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
till etableringen av en verksamhetsmodell med barnhus för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn samt till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för att etablera,
utveckla, styra och stödja verksamhetsmodellen med barnhus.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till att stödja etableringen av barnhusmodellen i Helsingfors och Uleåborg för utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn.
Barnhusmodellen är en verksamhetsmodell för myndighetsarbete som främjar möjligheterna att
samarbeta, undersöka och dela information över sektorsgränserna när det finns misstanke om att
ett barn har utsatts för misshandel eller sexuellt utnyttjande.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

813 000
2 450 000
500 000
400 000

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse 2019
och 2020 för genomförandet av en utvidgning av studerandehälsovården för högskolestuderande.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och
till vissa lagar som har samband med den.
2019 I tilläggsb.

3 000 000

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverk-samheten (reservationsanslag 3 år)
Samtycke
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten vederlagsfritt får överlåta statsägd aktieförmögenhet till ett värde av högst 18 000 000 euro till FinnHEMS Oy för byggande av de nya helikopterbaserna i Kouvola och Seinäjoki samt för byggande av fasta baser i samband med baserna
i Tammerfors och Uleåborg samt högst 500 000 euro för planering av en omläggning av produktionssättet för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten.
F ö r k l a r i n g : För byggande av baser överlåts statsägda aktier till FinnHEMS Oy till ett värde
av högst 18 000 000 euro. För planering av en omläggning av produktionssättet får av aktieförmögenhetens värde överlåtas högst 500 000 euro.

56

33.60

Avsikten är att aktierna ska överlåtas 2019 och att baserna ska byggas 2019—2022. Statsrådets
kansli beslutar vilket bolags aktier som ska överlåtas.
Aktierna överlåts med det villkoret att om FinnHEMS Oy inte bygger baserna, inte grundar operativa enheter eller inte fortsätter att tillhandahålla flygtjänster inom prehospital sjukvård, ska
FinnHEMS Oy till staten återlämna de aktier bolaget fått eller de baser som byggts.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

—
28 990 000
28 990 000
28 990 000

65. Ökat psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd till Uleåborgs stad för ett pilotförsök med psykosocialt stöd till barn och unga.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget används för att stödja ett pilotprojekt som ordnas av Uleåborgs
stad och som har som mål att förebygga sexualbrott mot minderåriga åren 2019—2020.
2019 I tilläggsb.

500 000

