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REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
ANDRA 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 andra
tilläggsbudget för 2019.
Helsingfors den 19 juni 2019

Statsminister

ANTTI RINNE

Finansminister Mika Lintilä

ALLMÄN MOTIVERING

A5
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Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2019.
Ekonomiska utsikter
År 2019 ökar Finlands BNP med 1,6 %. Även om utsikterna för exportmarknaden och världsekonomin har försämrats, försämras utsikterna för Finlands exportindustri inte väsentligt under den
närmaste tiden. De privata investeringarna förväntas börja minska, men de offentliga investeringarna fortsätter att öka. Utsikterna för de produktiva investeringarna är ljusa. Såväl höjningen av
inkomstnivån som den förbättrade sysselsättningen bidrar till tillväxten i konsumtionen. Tillväxten i hushållens disponibla inkomster är fortsättningsvis snabb. År 2020 ökar BNP med 1,2 %. En
avtagande ekonomisk tillväxt och en ökning av de nominella lönerna börjar gradvis dämpa ökningen av antalet sysselsatta.
Sysselsättningsgraden stiger till 73,5 % före 2021 medan befolkningen i arbetsför ålder fortsätter
att minska. Den ekonomiska tillväxten räcker dock inte till för att höja sysselsättningsgraden till
75 % utan betydande ytterligare åtgärder. I och med att arbetslöshetsgraden sjunker och flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökar uppskattas höjningen av inkomstnivån under de närmaste åren
närma sig den genomsnittliga årliga tillväxttakten på cirka tre procent under 2000-talet.
Inkomstposter
Intäktskalkylen över skatten på förvärvs- och kapitalinkomster höjs med 234 miljoner euro på basis av den faktiska utvecklingen. Intäkterna av den källskatt som tagits ut på vinstutdelning som
betalats till utlandet har utvecklats i positivare riktning än väntat. Utvecklingen av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster är dock förknippad med större osäkerhet än normalt på grund av den
datasystemreform som genomfördes vid Skatteförvaltningen och införandet av det Nationella inkomstregistret. Förändringarna har för det innevarande årets del försämrat möjligheterna att utnyttja uppgifter om den faktiska utvecklingen.
Källskatten på ränteinkomster sänks med 43 miljoner euro på basis av den faktiska utvecklingen.
De räntor som betalats för depositioner har blivit lägre väntat.
Intäkterna från mervärdesskatten höjs med 167 miljoner euro till följd av den faktiska utvecklingen och den uppdaterade makroprognosen.
Från bilskatten inflyter det 57 miljoner euro mindre än beräknat i och med att bilhandeln under
början av året blev mer dämpad än förväntat.
Intäktsföringen från Finlands Bank till staten höjs i enlighet med bankfullmäktiges beslut av den
15 mars 2019 med ett belopp som är 43 miljoner euro större än beräknat.
Statens inkomster från böter beräknas bli 43,2 miljoner euro mindre än vad som tidigare budgeterats. Ändringen grundar sig på uppgifter om utvecklingen i början av året och på att Sipiläs regerings proposition (RP 1/2016 rd), som hänförde sig till höjning av dags- och ordningsboten,
förföll.
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Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 298 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 162 miljoner euro minskar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2019 statens
behov av nettoupplåning med 136 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
ca 1,7 miljarder euro 2019. Statsskulden beräknas vid utgången av 2019 uppgå till ca
107 miljarder euro, vilket är ca 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
2019
Godkänd
budget
2018
(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
Regeringens
proposition

2019
Sammanlagt

55 242
1 150

55 578
1 180

162
-

55 740
1 180

54 884
44 373
10 512

53 696
45 666
8 030

298
298
-

53 994
45 964
8 030

-986
-879
-107

1 882
1 932
-50

-136
-136
-

1 746
1 796
-50

Ramen för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 162 miljoner euro. Ramutgifterna
för 2019 blir därmed 44 315 miljoner euro.
När den förra regeringens ramutgifter, den nuvarande regeringens tilläggsbudgetreservering samt
de strukturella korrigeringarna i ramen beaktas uppgår utgiftsramen för 2019 till 44 462 miljoner
euro. Den ofördelade reserven för innevarande år blir därmed 147 miljoner euro.
Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

31.10.77
32.50.40
Sammanlagt

Ombudgetering av projektet havsfarleden till Uleåborg
Ombudgetering av projektet upprustning av Kimola kanal

2019

8,0
0,8
8,8
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De viktigaste ändringarna enligt förvaltningsområde
Statsrådets kansli
Med anledning av den nya regeringens sammansättning ökade antalet ministrar från 17 till 19 ministrar. Samtidigt förbereder man sig på att antalet politiska statssekreterare och specialmedarbetare ökar. Grunderna för arvoden har ändrats. Det föreslås därför att anslaget för arvoden ökas
med 2,92 miljoner euro.
Finansministeriets förvaltningsområde
I budgeten för 2019, under finansministeriets huvudtitel, finns moment 28.70.05 (Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och
hälsovårdsreformen, reservationsanslag 3 år). Under momentet har anslagen för genomförande
av den landskaps- och vårdreform som den förra regeringen beredde samlats.
I och med att den landskaps- och vårdreform som den förra regeringen beredde förfallit föreslås
det att momentets namn och grunder för användningen av anslaget ändras så att de stämmer överens med riktlinjerna i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering.
I fråga om användningen av det anslag som budgeterats för beredningen av landskaps- och
vårdreformen men som inte har använts eller som återförs från beredningen i och med att reformen inte blev av drogs det i förhandlingarna om regeringsprogrammet upp riktlinjer enligt vilka
anslaget ska kunna användas för samordning av informationssystem, riksomfattande IKT-beredning, åtgärder som främjar produktiviteten och för annan finansiering som gäller utvecklingsarbete inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Det beslutades också att det av finansieringen anvisas 4 miljoner euro för integrationsforskning inom social- och hälsovården.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
I omkostnaderna för Utbildningsstyrelsen föreslås det en ökning på 3,7 miljoner euro för att trygga ämbetsverkets verksamhet.
Som en del av framtidsinvesteringarna av engångsnatur i helheten Kunnandets, bildningens och
innovationernas Finland föreslås det ett tillägg på 20 miljoner euro för att anställa lärare för yrkesutbildning.
För ordnandet av förvaltningen och vården vid Paimion parantola föreslås det ett anslag på 3 miljoner euro.
Bastrafikledshållning och trafikprojekt
Nivån på anslagen för bastrafikledshållningen höjs med 40 miljoner euro för att bromsa ökningen
av det eftersatta underhållet.
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För projektet för förbättringen av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn föreslås en fullmakt på
98 miljoner euro och ett anslag på 3 miljoner euro. Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och förmedlingskapacitet och att trygga en säker trafik.
För projektet elektrifiering av banavsnittet Idensalmi—Ylivieska och triangelspåret i Idensalmi
föreslås en fullmakt på 55 miljoner euro och ett anslag på 0,5 miljoner euro. Syftet med projektet
är att förbättra transporteffektiviteten på banavsnittet och också att effektivisera transporterna
mellan Kontiomäki och hamnarna på västkusten.
För projektet för att förbättra bangården i Joensuu föreslås en fullmakt på 74 miljoner euro och
ett anslag på 1 miljon euro. Syftet med projektet är att höja nivån på transportservicen och förbättra trafikens och passagerarnas säkerhet.
För projektet rv 3 Tavastkyro omfartsväg föreslås en fullmakt på 64 miljoner euro och ett anslag
på 2,4 miljoner euro. Syftet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken
och vid transporter samt att möjliggöra den planerade markanvändningen.
I anslutning till projektet rv 8 Åbo—Björneborg, Virmo och Luvia omfartsväg föreslås fullmakt
och anslag för 30 miljoner euro. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och främja
en jämn färdhastighet.
För projektet för planeringen av utvecklande av huvudbanan Helsingfors-Tammerfors föreslås
det ett anslag på 11 miljoner euro. Syftet med utredningsplanen för huvudbanan är att förbättra
förmedlingskapaciteten på förbindelsesträckan Riihimäki—Tammerfors i syfte att öka tågavgångarna inom fjärrtrafiken, utveckla närtrafiken och trygga verksamhetsförutsättningarna inom
godstrafiken.
Dessutom föreslås det för projektet havsfarleden till Uleåborg fullmakt för sammanlagt
27 500 000 euro inklusive de tidigare ingångna avtalen.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
För att slutföra projektet upprustning av Kimola kanal föreslås det ombudgetering med ett anslag
på 814 000 euro, som har förblivit oanvänt av det treåriga reservationsanslag som budgeterats för
2016.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Motiveringen till omkostnadsmomentet för Institutet för hälsa och välfärd föreslås bli utvidgad
så att anslaget får användas även för årsmedlemsavgifter för biobankers andelslag. Förslaget påverkar inte nivån på anslaget under momentet.
Det föreslås en anslagsökning på sammanlagt 15 miljoner euro för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder. Tilläggsbehovet föranleds av en ökning av antalet ansökningar om grundläggande utkomststöd och av behovet att anställa semestervikarier. Även det beslut enligt regeringsprogrammet som gäller verkställandet och genomförandet av en höjning av
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de låga pensionerna samt genomförandet av de ändringar i förmåner som det fattats beslut om i
regeringsprogrammet medför kostnader av engångsnatur.
I statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare föreslås ett
tilläggsanslag på 0,2 miljoner euro. Behovet beror på att inkomsterna av försäkringsavgifterna
varit mindre än beräknat och på att antalet försäkrade har minskat.
Miljöministeriets förvaltningsområde
För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter föreslås ett tilläggsanslag på 0,9 miljoner
euro för att finansiera vatten- och avloppsnät till Skanslandet.
För att utveckla ARA-beståndet i de områden där befolkningen minskar föreslås det att maximifullmakten för de rivningsbidrag som beviljas ur statens bostadsfond höjs med 2 miljoner euro.
Dessutom föreslås en ökning med 3 miljoner euro av maximifullmakten för rivnings- och begränsningsackorden. I investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov föreslås en
minskning på 5 miljoner euro.
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
(budget+tilläggsbudget)
124 939 000
20 076 000
268 343 000
1 135 595 000
978 867 000
1 504 718 000
3 139 628 000
17 502 549 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

124 939 000
20 076 000
2 920 000
271 263 000
- 1 135 595 000
978 867 000
10 000 1 504 728 000
400 000 3 140 028 000
1 340 000 17 503 889 000

6 432 145 000

26 700 000

6 458 845 000

2 622 716 000

1 017 000

2 623 733 000

2 880 426 000

111 315 000

2 991 741 000

2 539 849 000

1 814 000

2 541 663 000

15 043 452 000
204 384 000
1 180 410 000
55 578 097 000

15 200 000 15 058 652 000
900 000
205 284 000
- 1 180 410 000
161 616 000 55 739 713 000
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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
(budget+tilläggsbudget)
45 666 025 000
5 861 779 000

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)

298 000 000 45 964 025 000
-43 200 000 5 818 579 000

53 696 285 000

297 800 000 53 994 085 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

1 881 812 000
55 578 097 000

-136 184 000 1 745 628 000
161 616 000 55 739 713 000

2 103 367 000

43 000 000

2 146 367 000

65 114 000

-

65 114 000

II tilläggsbudgeten för 2019
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

298 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

191 000 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg ..............................
03. Källskatt på ränteinkomster, avdrag ................................................
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt, tillägg ....................................................................
10. Övriga skatter
03. Bilskatt, avdrag ................................................................................

234 000 000
-43 000 000
164 000 000
164 000 000
-57 000 000
-57 000 000
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Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

-43 200 000

39. Övriga inkomster av blandad natur

-43 200 000

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag

-43 200 000

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

43 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst

43 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg ..............................................

43 000 000

Avdelning 15
15. LÅN

-136 184 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

-136 184 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
161 616 000

-136 184 000
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Huvudtitel 23

€

23. STATSRÅDETS KANSLI

2 920 000

01. Förvaltning

2 920 000

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg .....................................................

2 920 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

—

30. Internationellt utvecklingssamarbete

—

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) ..............

—

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10 000

01. Förvaltning

10 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ...........................
40. Migration

10 000
—

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag .........................

100 000
-100 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

400 000

01. Försvarspolitik och förvaltning

400 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg

400 000
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Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
70. Utvecklande av statsförvaltningen
05. Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom
social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av
produktiviteten inom den offentliga förvaltningen för (reservationsanslag 3 år) ......................................................................................
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................

1 340 000
—

—
1 340 000
1 340 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
20. Yrkesutbildning

26 700 000
3 700 000
3 700 000
20 000 000

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg .................................................................................
80. Konst och kultur

—
20 000 000
3 000 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................

3 000 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och forskning
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg

1 017 000
900 000
900 000
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20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

117 000

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................

117 000

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

111 315 000

10. Trafiknätet

111 315 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................
36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......

40 000 000
380 000
70 935 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt
entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................
20. Närings- och innovationspolitik
44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år), avdrag ..............................................................
95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag), tillägg .........................................................................
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................

1 814 000
530 000
530 000
470 000
-530 000
1 000 000
814 000
814 000
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Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
03. Forskning och utveckling

15 200 000
—

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år) ..................................................................................................
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande
utkomststöd samt vissa tjänster
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
40. Pensioner

—
15 000 000
15 000 000
200 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för
företagare (förslagsanslag), tillägg ..................................................

200 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

900 000

10. Miljö- och naturvård

900 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
20. Samhällen, byggande och boende

900 000
—

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

Anslagens totalbelopp:
161 616 000

—
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Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 234 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds huvudsakligen av att utfallet av källskatten varit bättre än
beräknat. Prognosen är förknippad med en större osäkerhet än normalt på grund av den datasystemreform som genomfördes vid Skatteförvaltningen och på grund av att Nationella inkomstregistret togs i bruk. Därför finns det inga förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen för skatteåret 2018 att tillgå vid lämnandet av tilläggsbudgetpropositionen, och dessutom kan uppgifterna
om skatteintäkterna för kalenderåret 2019 utnyttjas i endast mycket begränsad utsträckning. Den
bristande insynen i den faktiska utvecklingen kan leda till att de uppskattade beloppen under momentet korrigeras i slutet av året.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

234 000 000
156 000 000
9 939 000 000
9 701 120 659
9 053 746 530
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03. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet dras det av 43 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av uppgifter om ett mindre inflöde än beräknat i början av
året.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-43 000 000
84 000 000
46 217 276
65 542 587

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 164 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att makroprognoserna har blivit bättre. Även utfallet har
utvecklats något bättre än väntat.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

164 000 000
-196 000 000
18 796 000 000
18 082 248 958
17 547 147 195

10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet dras det av 57 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av uppgifter om ett mindre inflöde än beräknat i början av
året. Antalet nya personbilar som registrerades var lägre än väntat. I budgeten beräknades antalet
nya personbilar som registreras uppgå till 127 000. Den uppdaterade prognosen är 110 000 bilar.
Däremot har importen av använda bilar ökat, vilket för sin del dämpar nedgången i de uppskattade beloppen.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-57 000 000
959 000 000
1 001 100 778
977 138 446
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 43 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Den proposition som regeringen lämnade till riksdagen den 4 februari 2016 (RP
1/2016 rd) i syfte att höja dags- och ordningsboten har förfallit. Det här leder till att de kalkylerade
inkomsterna från böterna minskar med 22,5 miljoner euro. Dessutom har den faktiska utvecklingen varit sådan att inkomsterna från böterna blivit mindre än väntat.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-43 200 000
173 200 000
126 543 835
172 941 781
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

04. Andel i statens penninginstituts vinst
01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 43 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut för 2018 och den 15 mars
2019 på framställning av direktionen beslutat att banken intäktsför 143 miljoner euro till staten.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

43 000 000
100 000 000
104 000 000
91 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 136 184 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på
136 184 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 795 628 000 euro år
2019. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
1 745 628 000 euro år 2019.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

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

1 796
-40
-10
1 746

-136 184 000
226 788 000
1 655 024 000
-985 765 656
3 083 951 345
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 920 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av ändringar i antalet ministrar, statssekreterare och specialmedarbetare. Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet är 19
medlemmar av statsrådet, högst 15 statssekreterare och högst 70 specialmedarbetare.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

2 920 000
6 510 000
6 007 752
5 692 692
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att man år 2019 får ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och
avge förbindelser som efter år 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst
516 353 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 100 000 000 euro i fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal för
multilateralt utvecklingssamarbete föranleds av Finlands stöd för tilläggsfinansieringen till Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF).
Det huvudsakliga syftet med Gröna klimatfonden är stödjande av en koldioxidsnål och klimatsäker utveckling i utvecklingsländerna. Fonden är en annan operativ enhet inom den officiella finansieringsmekanismen för klimatkonventionen, i likhet med Globala miljöfonden (GEF).
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
583 759 000
563 441 227
528 195 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
Finlands Sjöräddningssällskap
Ålands Sjöräddningssällskap
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram
Sammanlagt

204 000
11 000
20 000
235 000

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av beloppet av understödet för
skyddade personer enligt 7 § i lagen om vittnesskyddsprogram (88/2015) och hänförs till motsvarande punkt i dispositionsplanen.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

10 000
225 000
225 000
225 000

40. Migration
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 26.40.22 och föranleds av att en sakkunnig i frågor som gäller invandring och återresa tillfälligt placeras i Irak.

26.40
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut
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100 000
5 063 000
28 611 000
49 750 000
57 850 000

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 26.40.01.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

-100 000
4 830 000
3 800 000
8 800 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av beredningen av verkställigheten i enlighet med lagen om
tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019). Det skapas elektroniska tjänster för övervakningen och tillståndsförfarandet.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

400 000
15 612 000
14 283 000
14 710 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

70. Utvecklande av statsförvaltningen
05. Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården
och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen för
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras enligt följande så att anslaget får användas för
1) beredning och genomförande av produktivitetsfrämjande åtgärder enligt regeringsprogrammet
2) reformen av social- och hälsovården samt reformen av räddningsväsendet och för betalning av
utgifter för riksomfattande utvecklingsprojekt och experimentella projekt i anslutning därtill
3) betalning av understöd till kommuner och samkommuner samt andra sammanslutningar för effektivisering av verksamheten och för projekt som stöder reformen av social- och hälsovården
och av räddningstjänsten.
För integrationsforskning inom social- och hälsovården reserveras 4 000 000 euro.
Anslaget får även användas för avlönande av personal.
F ö r k l a r i n g : Anslaget används för de i regeringsprogrammet avsedda lednings-, styrningsoch samordningsuppgifter för reformer som gäller social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Anslaget används för samordning av informationssystem, riksomfattande IKTberedning och annan finansiering som gäller utvecklingsarbete inom social- och hälsovården och
räddningsväsendet.
Anslaget används även för utvecklingsprojekt som anknyter till främjandet av produktiviteten
inom den offentliga förvaltningen, såsom effektivisering av lokalfrågor och upphandling samt utvecklande av platsoberoendet och servicenätet.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
Momentets rubrik har ändrats.
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2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
211 015 000
198 970 000
53 300 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 340 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2019 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

1 340 000
-648 000
242 282 000
244 648 862
233 616 482
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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 3 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att ämbetsverkets verksamhet och uppgifter tryggas.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

3 700 000
500 000
60 633 000
68 724 000
60 205 000

20. Yrkesutbildning
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst åtta årsverken.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av antalet årsverken föranleds av utförandet av de uppgifter som anknyter till verkställandet av reformen.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
26 579 000
26 737 000
10 511 000
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30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 797 224 000 euro
till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till
anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den
ovannämnda lagen.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 824 000 euro av anslaget får användas för att betala utgifter och understöd för ett pilotprojekt som gäller en reviderad avtalsmodell för observationsskogar.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en utökning av basfinansieringen till anordnare av yrkesutbildning för anställning av lärare och handledare.
Kompletteringen av motiveringen föranleds av att det möjliggörs att det anslag som gäller pilotprojektet för modellen för observationsskogar används.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

20 000 000
806 191 000
799 116 282
716 534 669

80. Konst och kultur
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till beviljande av
understöd för kostnader som föranleds av ordnandet av förvaltningen och skötseln av sanatoriet
i Pemar, under förutsättning att det för förvaltningen av sanatoriet bildas en stiftelse till vilken
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överlåter sanatoriets fastighet och lösöre utan ersättning.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är av engångsnatur. Avsikten är att 500 000 euro av anslaget
används till betalning av grundkapitalet för den stiftelse som ska bildas för förvaltningen och
högst 2 500 000 euro för beviljande av understöd för stiftelsens förvaltnings-, planerings- och reparationskostnader.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

3 000 000
1 370 000
9 380 000
8 293 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av främjandet av teknologi- och forskningsverksamhetens
genomslagskraft vid Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Nyslott samt möjliggörandet av ett
ökat samarbete med näringslivet i regionen.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

900 000
73 155 000
70 570 000
72 401 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 117 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 2 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : År 2019 införs från och med den 1 augusti ett nytt stöd för biodling (tidigare
främjande av produktionen och marknadsföringen av honung), som delvis finansieras av EU.
Med anslagsökningen på 117 000 euro täcks kostnaderna för Finlands biodlingsprogram 1.8—
31.12.2019, varav EU:s medfinansiering uppgår till 50 %.
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Beräknad användning av anslaget (euro)
TilläggsBudget 2019
budgetsammanlagt propositionen Sammanlagt

Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och
utanför gemenskapen, (EU) nr 1144/2014
2 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen
av honung, (EU) nr 1308/2013
205 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram,
(EU) nr 1308/2013
2 800 000
Systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/2013 5 430 000
— varav systemet med utdelning i skolan för läsåret
2019/2020
4 930 000
— varav kompletterande åtgärder
500 000
Sammanlagt
10 635 000

117 000

varav
EU:s andel

2 200 000

2 200 000

322 000

161 000

2 800 000
5 430 000

2 800 000
5 430 000

4 930 000 4 930 000
500 000
500 000
117 000 10 752 000 10 591 000

Av det av EU delfinansierade anslag som i budgeten för 2017 anvisats för utvecklande av livsmedelskedjan återtas sammanlagt 2 200 000 euro, av vilket EU-andelen är 100 %. Anslaget har
inte kunnat användas till fullt belopp, eftersom det inte tillkommit nya, av EU delfinansierade informationsprogram och konsumtionsfrämjande program i förväntad utsträckning.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

117 000
10 635 000
5 705 000
5 105 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget anvisas för att minska det eftersatta underhållet inom trafiknätet.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

40 000 000
1 065 361 000
1 468 490 000
1 271 800 000

36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 380 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en tidsmässig förändring i statsunderstödet för byggande
av en spårväg i Tammerfors (fas 1).
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

380 000
25 100 000
16 100 000
—

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 935 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal
1) i anslutning till projektet för att förbättra banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn så att projektet
får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 98 000 000 euro
2) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Idensalmi—Ylivieska och triangelspåret i Idensalmi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 55 000 000
euro
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3) i anslutning till projektet för att förbättra bangården i Joensuu så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 74 000 000 euro
4) i anslutning till projektet rv 3 Tavastkyro omfartsväg så att projektet får medföra utgifter för
staten till ett belopp av högst 64 000 000 euro
5) i anslutning till projektet rv 8 Åbo—Björneborg, Virmo och Luvia omfartsväg så att projektet
får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 30 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i
anslutning till projektet havsfarleden till Uleåborg så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 27 500 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2017 återtas
8 035 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av användning av fullmakten för projektet
Kouvola—Kotka/Fredrikshamn, 500 000 euro av användning av fullmakten för projektet elektrifiering av banavsnittet Ylivieska—Idensalmi, 1 000 000 euro av användning av fullmakten för
projektet för att förbättra bangården i Joensuu, 2 400 000 euro av användning av fullmakten för
projektet rv 3 Tavastkyro omfartsväg och 30 000 000 euro av användning av fullmakten för projektet rv 8 Åbo—Björneborg samt 11 000 000 euro av planeringen av utvecklande av huvudbanan Helsingfors—Tammerfors och 23 035 000 euro av tilläggsfinansiering för byggandet av
havsfarleden till Uleåborg, varav 15 000 000 euro är tillägg och 8 035 000 euro återbudgetering
av anslag som återtagits.
Som motivering till de nya projekten föreslås
Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn
Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och förmedlingskapacitet och att trygga en säker trafik. I projektet rustas banan upp, görs reparationer av områden för våt mark och bro- och trumreparationer samt förnyas säkerhetsanordningarna. Dessutom
utvidgas bangården i Kotolahti och förmedlingskapaciteten förbättras bland annat på mötesspåren.
Kostnadsförslaget för projektet är 98,0 miljoner euro.
Elektrifiering av banavsnittet Ylivieska—Idensalmi och triangelspåret i Idensalmi
Syftet med projektet är att förbättra transporteffektiviteten på banavsnittet och också att effektivisera transporterna mellan Kontiomäki och hamnarna på västkusten. Banavsnitten mellan Ylivieska och Idensalmi samt mellan Siilinjärvi och Ruokosuo elektrifieras, förändringar i säkerhetsanordningarna görs och triangelspåret i Idensalmi byggs.
Kostnadsförslaget för projektet är 55,0 miljoner euro.
Förbättring av bangården i Joensuu
Syftet med projektet är att förbättra servicenivån och säkerheten i trafiken samt passagerarnas säkerhet. I projektet ersätts de nuvarande trafiklednings- och säkerhetsanordningarna med ett modernt system. Samtidigt förnyas den bantekniska strukturen så att den betjänar och klarar av den
nuvarande trafiken. Plattformarna höjs och en bro byggs till mellanplattformen.
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Kostnadsförslaget för projektet är 77,0 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130,
2010=100) varav statens andel är 74,0 miljoner euro och Joensuu stads andel är 3,0 miljoner euro.
Rv 3 Tavastkyro omfartsväg
Syftet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken och vid transporter
samt att möjliggöra den planerade markanvändningen. I projektet byggs en smal fyrfilig omfartsväg med mitträcke, planskilda anslutningar, arrangemang för den lätta trafiken och andra vägarrangemang. Dessutom byggs bland annat ett nytt övergångsställe för djur och konstruktioner för
bullerbekämpning.
Kostnadsförslaget för projektet är 65,4 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130,
2010=100), varav statens andel är 64 miljoner euro. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är
1,37.
Komplettering av omfartsvägarna på rv 8 Åbo—Björneborg
Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och främja en jämn färdhastighet. I projektet
byggs ett omkörningsfilpar mellan Euraåminne och Luvia samt söder om Letala. Dessutom kompletteras omkörningsfilerna norr om Virmo med ett mitträcke, korsningarna byggs om till förskjutna korsningar och grundvattenskydd byggs.
Kostnadsförslaget för projektet är 30 miljoner euro och förhållandet nytta/kostnad för förbindelsesträckan rv 8 är 1,32.
Planering av utvecklande av huvudbanan Helsingfors—Tammerfors
Med tanke på huvudbanan Helsingfors—Tammerfors har banavsnittet Riihimäki—Tammerfors
en central betydelse för hela bannätets funktionsduglighet. Banan hör till TEN-T-stomnätet. Syftet med utredningsplanen för huvudbanan är att förbättra förmedlingskapaciteten på förbindelsesträckan Riihimäki—Tammerfors i syfte att öka tågavgångarna inom fjärrtrafiken, utveckla närtrafiken och trygga verksamhetsförutsättningarna inom godstrafiken. Kostnadsförslaget för utredningsplanen för sträckan Jokela—Riihimäki är 1,5 miljoner euro och syftet med planen är att
förverkliga byggandet av tilläggsspår på sträckan. Kostnadsförslaget för planeringen av omkörningsställen mellan Riihimäki och Tammerfors är 1,5 miljoner euro. Utredningsplanen för ett
tredje spår på sträckan och miljökonsekvensbedömningen baserar sig på en behovsutredning som
Trafikverket gjorde åren 2017—2018. Kostnadsförslaget för planeringen är 8 miljoner euro.
Justering av fullmakten för projekt enligt tidigare beslut:
Havsfarleden till Uleåborg
Projektet har beviljats ett anslag på 12,5 miljoner euro i den första tilläggsbudgeten för 2017. För
projektet föreslås en höjning av fullmakten och en anslagsökning på 15 miljoner euro samt att de
anslag som inte längre kan användas efter utgången av 2019 förnyas till beloppet av 8 035 000
euro. Höjningen av fullmakten föranleds av ett betydligt högre pris än väntat på installationsutrustningen för projektet. Att tiden för anslaget går ut beror på att det finns installationsarbeten
som ännu inte har utförts.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

31.10
70 935 000
298 150 000
363 850 000
308 100 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 530 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.20.44 för utvecklingsprojekt inom
cirkulär ekonomi.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

530 000
—
5 171 000
18 651 000
14 143 000

20. Närings- och innovationspolitik
44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 530 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 32.01.40 för utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut

-530 000
2 530 000
2 000 000
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95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en nedgång i räntenivån.
2019 II tilläggsb.
2019 budget

1 000 000
3 200 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 814 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas för att slutföra projektet Kimola
kanal. Av det treåriga reservationsanslag som budgeterats för 2016 för projektet Kimola kanal har
814 000 euro förblivit oanvänt.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

814 000
3 300 000
17 708 000
16 987 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till teckning av andel
i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen hänför sig till behovet av att använda anslaget även till teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 II tilläggsb.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
250 000
53 708 000
53 252 000
49 622 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt
vissa tjänster
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 900 000 euro av en ökning av antalet ansökningar om
grundläggande utkomststöd och 4 600 000 euro av avlönande av semestervikarier. Av tillägget
föranleds 5 500 000 euro av beslut i enlighet med regeringsprogrammet att höja de små pensionerna och av genomförandet av andra ändringar i förmåner som det fattats beslut om.
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2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

15 000 000
377 760 000
329 741 000
331 747 000

40. Pensioner
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av minskade inkomster av försäkringsavgifter och ett minskat antal försäkrade.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

200 000
292 100 000
252 951 272
192 849 154
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I och med Helsinki Biennale har Helsingfors stad påskyndat tidtabellen för byggandet av vatten- och avloppsnät på Skanslandet och enligt ett nyligen fattat beslut bygger Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) ett vatten- och avloppsnät till Skanslandets strand redan
hösten 2019. Helsingfors och HRM:s andel av det totala arbetet (vatten och avlopp mellan Skanslandet och fastlandet) är ca 4,0 miljoner euro och Forststyrelsens naturtjänsters andel (vattenoch avloppsarbetena på Skanslandet) är ca 1,45 miljoner euro. Naturtjänster har från olika källor
samlat in ca 0,55 miljoner euro för sin betalningsandel, men för att utföra den del av vatten- och
avloppsarbetet som gäller själva Skanslandet har Naturtjänster ett akut behov av finansiering till
ett belopp av 0,9 miljoner euro. På grund av tidigareläggningen av projektet beaktas anslagsökningen för 2019 vid beredningen av budgetpropositionen för 2020 i fråga om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

900 000
35 369 000
34 760 000
29 656 000

20. Samhällen, byggande och boende
60. Överföring till statens bostadsfond
Uppskov, skuldsaneringar och ackord
Motiveringen till momentet ändras så att när aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst
8 000 000 euro år 2019, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 3 000 000 euro.
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Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2019 får beviljas
understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 105 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att år 2019 får det ur statens bostadsfond med
stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp
av högst 5 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006).
F ö r k l a r i n g : Underutnyttjandet av statsstödda hyresbostäder har ökat i områden som tappar
befolkning utanför tillväxtcentrumen. År 2019 har antalet ansökningar om rivningsackord och
begränsningsackord varit stort och den fullmakt på 5 000 000 euro som anvisats för ackord räcker
inte för att genomföra dem. Ackorden förebygger ekonomiska svårigheter i statsunderstödda hyreshussamfund särskilt i avfolkningsområden och möjliggör en utveckling av fastighetsbeståndet
så att det motsvarar efterfrågan. Behovet av rivningsbidrag har ökat och fullmakten på 3 000 000
euro räcker inte längre. Rivningsbidragen ger hyreshussamfund i områden som tappar befolkning
bättre möjligheter att utveckla sitt fastighetsbestånd och fortsätta bedriva verksamhet.
Investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov kan minskas med 5 000 000 euro.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2019 II tilläggsb.
2019 budget
2018 bokslut
2017 bokslut

—
—
—
—

