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1 Inledning

Finlands offentliga ekonomi består av sta-
ten, lokalförvaltningen och socialskyddsfon-
derna. Statsfinanserna omfattar statens bud-
getekonomi och statens fondekonomi (sta-
tens fondekonomi behandlas i statsbudgetens
avsnitt 9, Statliga fonder utanför statsbudge-
ten). Hur statens budgetekonomi placerar sig
i statsfinanserna och Finlands offentliga eko-
nomi åskådliggörs i figur 1. Denna publikati-
on koncentrerar sig främst på statens budge-
tekonomi. Granskningen omfattar budgeten
för 2019, som riksdagen godkände i decem-
ber 2018. Syftet är att med hjälp av figurer
och tabeller ge en kort beskrivning av centra-
la teman i statsbudgeten samt att leda läsa-
ren att närmare granska dessa teman under
länkarna till respektive webbsidor. Budgete-
ringen baserar sig på oberoende ekonomiska
prognoser från finansministeriets ekonomiska
avdelning, och de presenteras i den ekono-
miska översikten.

Statsbudgeten är en plan för statsfinanserna
och statens finansförvaltning, och den base-
rar sig på planen för de offentliga finanserna
från våren. I praktiken omfattar statsbudge-
ten en bedömning av beloppet av statens in-
komster och utgifter följande år och av hur
de ska fördelas. I budgetmanglingen förhand-

lar regeringen om budgetpropositionen.

Högsta beslutanderätt om användningen av 
de statliga medlen utövas i Finland av riks-
dagen, som i regel utövar makt på två sätt: 
genom att stifta lagar och genom att god-
känna statsbudgeten. Merparten av innehål-
let i budgeten är reglerat enligt lag och bes-
lutet om budgeten föregås ofta av ändringar 
av lagar. Riksdagen godkänner budgeten för 
följande budgetår före utgången av det fö-
regående budgetåret.

I regeringsprogrammet fastställs regeringens 
finanspolitiska r iktlinjer, e nligt v ilka budge-
ten upprättas. I början av valperioden bes-
lutar regeringen dessutom om valperiodens 
ram, dvs. statens utgiftstak, samt om reg-
lerna för ramförfarandet. Ramen fastställer 
samtidigt linjen för utgifterna under hela den 
fyraåriga valperioden. I planen för de offent-
liga finanserna j usterar r egeringen å rligen i 
april anslagen för de olika förvaltningsområ-
dena i ramen samt uppdaterar ramen så att 
den motsvarar de strukturella ändringarna i 
kostnadsnivån, priserna och strukturella änd-
ringarna i ramutgifterna. Mer information på 
adressen http://vm.fi/sv/ramarna-for-stats-
finanserna.

Slutsumman för budgeten för 2019 är 55,5 
miljarder euro. Huvuddelen av anslagen an-
vänds till den sociala tryggheten. Inkomster-
na tas ut främst som skatter som baserar sig 
på omsättning, som mervärdesskatt, och som 
inkomstskatter, som skatt på förvärvs- och 
kapitalinkomster. Statens budgetekonomi be-
räknas uppvisa ett underskott på 1,7 miljar-
der euro och statsskulden beräknas stiga till
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cirka 107 miljarder euro.

Följande avsnitt innehåller en översikt över
de ekonomiska utsikterna med fokus på rea-
lekonomin och de offentliga finanserna. I avs-
nitt 3 behandlas regeringens finanspolitiska
mål och hur de uppnåtts. I avsnitt 4 behand-
las budgeten med tanke på hållbar utveck-
ling. I avsnitt 5 behandlas statsbudgeten, un-
derskottet och skulden. Även den kommunala
ekonomin och landskapsreformen behandlas
med utgångspunkt i statens budgetekonomi.

Avsnitt 6 innehåller ett sammandrag.
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2 Ekonomiska utsikterna

I finansministeriets ekonomiska översikt be-
handlas utsikterna inom den nationella och 
internationella ekonomin samt den ekonomis-
ka politiken och den offentliga ekonomin.

Realekonomin

Det allra snabbaste tillväxtskedet inom 
världshandeln har passerats och tillväxten 
kommer att avta under de närmaste åren. 
Den finländska e konomins t illväxt a vtar till 
1,5 procent 2019. Tillväxten avtar i omfat-
tande grad, men i synnerhet det minska-
de antalet bostadsinvesteringar har en nega-
tiv effekt på tillväxten. Det ökade antalet 
handelshinder bromsar upp exporttillväxten 
2019. Nettoexporten fortsätter att stödja den 
ekonomiska tillväxten till följd av den öka-
de kapaciteten inom skogsindustrin. Den för-
bättrade priskonkurrenskraften stöder ock-
så exporttillväxten. Utvecklingen av hushål-
lens disponibla inkomster fortsätter att vara 
snabb till följd av att inkomstnivån fortsätter 
att stiga. Trots den stigande inflationen ökar 
realinkomsterna tydligt och jämfört med före-
gående år tilltar hushållens konsumtion 2019. 
Trots den avtagande ekonomiska tillväxten 
upprätthåller den måttfulla utvecklingen av 
reallönerna efterfrågan på arbetskraft 2019. 
Arbetslöshetsgraden beräknas sjunka till 6,9 
procent och sysselsättningsgraden beräknas 
stiga till 72,4 procent 2019. I tabell 1 anges 
de viktigaste prognossiffrorna för 2016–2019.

Den offentliga ekonomin

Det goda konjunkturläget och åtgärderna
som dämpar utgiftsökningen stärker den of-
fentliga ekonomin. Den offentliga ekonomin
som ännu för några år sedan hade ett bety-
dande underskott kommer att vara nära ba-
lans vid decennieskiftet. Också den offentliga
ekonomins skuld i förhållande till BNP kom-
mer att sjunka under de närmaste åren.

Den offentliga ekonomin kommer emellertid
att försvagas så småningom under början av
2020-talet i och med att den ekonomiska till-
växten avtar och de anpassningsåtgärder som
vidtagits under den gångna valperioden upp-
hör. Den offentliga ekonomin försvagas av
befolkningens åldrande som medför att pen-
sions-, hälso- och omsorgsutgifterna ökar år
för år. Befolkningens åldrande medför ett be-
tydande tryck på den offentliga ekonomin på
lång sikt. I tabell 2 presenteras de centra-
la nyckeltalen för den offentliga ekonomin
2016–2019.

5



Utöver de ekonomiska konjunkturerna åter-
speglas den offentliga ekonomins strukturer
i de belopp som flutit in hos de offentliga
samfunden och i fördelningen av utgifterna.
Av figur 2 framgår det att merparten av de
offentliga samfundens inkomster 2016 togs
ut som inkomst- och förmögenhetsskatt samt
indirekta skatter.

Merparten av de offentliga samfundens ut-
gifter utgörs av utgifterna för sociala förmå-
ner, vilket framgår av figur 3. Sådana utgifter
är bl.a. pensioner, arbetslöshetsförmåner och
familjeförmåner samt stöden för sjukdomstid,
stöden för boende och stöd som förebygger
social utslagning.

I tabell 3 åskådliggörs den genomsnittliga
storleksklassen av kostnaderna för undervis-
nings- och bildningsväsendet samt social-
och hälsovårdstjänsterna. Av tabellen fram-
går t.ex. att de kostnader för grundläggan-
de yrkesutbildning per elev som orsakas den
offentliga ekonomin var högst 2016 jämfört
med de övriga utbildningsformerna.
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3 Regeringens finanspolitiska linje

Statsminister Juha Sipiläs regering stakar 
ut linjerna för sin finanspolitik i  regerings-
programmet (http://valtioneuvosto.fi/sv/si-
pila/regeringsprogrammet). Regeringen har 
som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett 
spår av hållbar tillväxt och förbättrad sys-
selsättning samt att säkerställa finansiering-
en av de offentliga tjänsterna och den soci-
ala tryggheten. Målet är att den offentliga 
ekonomins skuldsättning i relation till BNP 
bryts före utgången av valperioden, och att 
vi fr.o.m. 2021 inte längre ska leva på kredit.

Utöver de finanspolitiska målen har regering-
en ställt som mål att sysselsättningsgraden 
stiger till 72 procent och antalet sysselsatta 
ökar med 110 000 personer under regerings-
perioden. I ljuset av de nuvarande prognoser-
na håller dessa sysselsättningsmål på att nås. 
Måluppfyllelsen har underlättats av det goda 
konjunkturläget. Den snabbt ökande syssel-
sättningen har ökat skatteinkomsterna och 
den minskade arbetslösheten har minskat ar-
betslöshetsutgifterna.

Regeringen har understött en hållbar ekono-
misk tillväxt och sysselsättningsökning med 
strukturella reformer. Det konkurrenskrafts-
avtal som trädde i kraft 2017 hade som 
mål att öka efterfrågan på arbetskraft. Avta-
let har förbättrat konkurrenskraften hos fin-
ländska företag. Utbudet på arbete har i sin 
tur stärkts bl.a. genom att man har avveck-
lat flitfällor och ökat arbetskraftens rörlighet 
samt reformerat systemet för utkomstskydd 
för arbetslösa och arbetskraftsservicen. Rege-
ringen har samtidigt hållit fast vid regerings-
programmet riktlinje att löntagarnas beskatt-
ning inte ska skärpas.

En hörnsten i regeringens ekonomiska poli-
tik är att hållbarhetsunderskottet ska täckas.
Hållbarhetsunderskottet beräknades i början
av regeringsperioden uppgå till ca 10 miljar-
der euro enligt nivån för 2019. De omedel-
bara anpassningsåtgärderna enligt regerings-
programmet har tagits in i ramen för stats-
finanserna och de ingår för 2019 i budgeten.
I och med de omedelbara anpassningsåtgär-
derna har man i fråga om åtgärdshelheten
på 10 miljarder euro uppnått ca 4 miljar-
der euro, men osäkerhetsfaktorer ingår i fråga
om effekterna av åtgärder som är beroende
av kommunernas beslut samt konsekvensbe-
dömningarna av vissa åtgärder. Landskaps-
och vårdreformen samt övriga åtgärder i syf-
te att reformera den offentliga förvaltningen
kan, om de är framgångsrika, stärka de of-
fentliga finanserna med 4 miljarder euro på
lång sikt.

För att konkretisera målet i fråga om skuld-
sättningen har regeringen ställt upp mål för
saldot i den offentliga ekonomin som gäller
saldot för staten, lokalförvaltningen och so-
cialskyddsfonderna under regeringsperioden
samt det sammanlagda strukturella saldot för
de offentliga samfunden på medellång sikt.
I tabell 4 beskrivs de mål och regler som
styr Finlands finanspolitik, och de jämförs
också med finansministeriets prognos. I lju-
set av prognosen kommer den offentliga sek-
torns sektorspecifika mål för det strukturella
saldot att nås. Lokalförvaltningen och social-
skyddsfonderna uppnår de mål som satts upp
för dem och också statsförvaltningen kommer
nästan upp till de uppställda målen.
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Uppställandet av mål för Finlands offentli-
ga ekonomi styrs också av EU-bestämmelser,

särskilt stabilitets- och tillväxtpakten, som
förpliktar medlemsstaterna att upprätthålla
balans inom de offentliga finanserna och und-
vika alltför stor skuldsättning.
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4 Hållbar utveckling

Det globala handlingsprogrammet för håll-
bar utveckling, Agenda 2030, antogs vid FN:s
toppmöte 2015. Handlingsprogrammet sätter
upp gemensamma mål för en hållbar utveck-
ling för alla FN:s medlemsländer. I Finland
har statsrådet på basis av handlingsprogram-
met utarbetat en redogörelse i vilken anges de
fokusområden och åtgärder som är viktiga för
det nationella genomförandet och som ska
förbättra läget för hållbar utveckling i Fin-
land i ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hänseende. Regeringens nationella genomfö-
rande av Agenda 2030 bygger på två foku-
sområden. Dessa är ett koldioxidneutralt och
resurssmart Finland samt ett jämlikt, jäms-
tällt och kompetent Finland. Hållbar utveck-
ling behandlas närmare i avsnitt 6 i allmänna
motiveringen till statsbudgeten.

4.1 Anslag

I samband med beredningen av budgeten
för 2019 har det i budgeten identifierats de
anslag som ska främja målen för redogörel-
sens fokusområde ett koldioxidneutralt och
resurssmart Finland. Dessa anslag presente-
ras i tabellerna 5–7 och de har grupperats
enligt de centrala åtgärder som anges i re-
dogörelsen. Med dessa anslag främjas bl.a.
en välmående miljö och natur, den biologiska
mångfalden, minskas utsläppen, främjas bio-
ekonomiska lösningar samt utvecklas Finland
i riktning mot ett koldioxidsnålt samhälle.
Anslagen anvisas särskilt för arbets- och nä-
ringsministeriets, jord- och skogsbruksminis-
teriets, kommunikationsministeriets, miljömi-
nisteriets och utrikesministeriets förvaltning-
sområden.
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Målen för koldioxidneutralitet och resurss-
marthet främjas med sammanlagt ca 1,7 mil-
jarder euro i budgeten för 2019. Minsknin-
gen från 2018 är ca 126 miljoner euro, vilket
huvudsakligen beror på de spetsprojekt som
avslutas vid utgången av 2018. Dessutom har
stödbeloppet för förnybar energi sänkts på
grund av att marknadspriset på el är högre än
beräknat och att skatten på torv har höjts.
Den regering som tar vid efter riksdagsvalet
2019 bestämmer om eventuella ändringar i
anslagsnivåerna.

Den största åtgärdshelheten är det skapan-
de av bioekonomiska lösningar och cleantech-

lösningar som nämns i tabell 6. För detta an-
visas 702,6 miljoner euro 2019. Den största
andelen av denna summa, 290,7 miljoner eu-
ro, består av miljöersättningar, ekologisk pro-
duktion, rådgivning och icke-produktiva in-
vesteringar. En annan betydande åtgärdshel-
het är det i tabell 5 nämnda genomförandet
av energi- och klimatstrategin och den kli-
matpolitiska planen på medellång sikt. För
detta anvisas ett anslag på sammanlagt 458,7
miljoner euro. Av summan riktas 214,5 mil-
joner euro till produktionsstödet för förnybar
energi.

Andra separata betydande anslag är köp och
utvecklande av kollektivtrafiktjänster (87,5
miljoner euro), finansiering av den regionala
och lokala landsbygdsutvecklingen (107 mil-
joner euro), miljöanpassningsstöd (157,5 mil-
joner euro), stöd för forsknings-, utvecklings-
och innovationsverksamhet i fråga om håll-
bar utveckling (121,2 miljoner euro) samt
projekt inom utvecklingssamarbetet för att
främja bl.a. livsmedelstryggheten och en håll-
bar användning av naturresurser (159 miljo-
ner euro).

4.2 Skatter

I budgeten ingår flera skatter som kan an-
ses främja målen för fokusområdet ett koldi-
oxidneutralt och resurssmart Finland. Dessa
är framför allt energiskatterna, fordonsskat-
ten, bilskatten, punktskatten på vissa dryc-
kesförpackningar samt avfallsskatten. Även
om skatterna kan anses vara skatter som är
förenliga med målen för hållbar utveckling,
kan i dem även ingå med målen såväl fö-
renliga som icke-förenliga enskilda beskatt-
ningsstrukturer.

Det samlas in energiskatter på trafikbräns-
len, arbetsmaskin- och uppvärmningsbräns-
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len samt el. Utöver skatteinkomsterna stär-
ker energiskatterna incitamenten för energief-
fektivisering och produktion av energi med
mindre utsläpp. I figur 5 åskådliggörs utveck-
lingen av skattenivån på vissa bränslen och
el 2009–2018. Av figuren framgår att skat-
tenivåerna på bränslen och el har höjts steg-
vis fr.o.m. 2011, med undantag för skatten
på torv, vars skattenivå under perioden både
har höjts och sänkts. År 2011 genomfördes
en nationell energiskattereform genom vilken
den liter- eller viktbaserade punktskatten på
bränslen ändrades till en energiinnehållsskatt
som baserar sig på bränslets energiinnehåll
och till en koldioxidskatt som baserar sig
på specifika koldioxidutsläpp vid förbränning
av bränslen. I beräkningsgrunden för skatten
började man också beakta de lokala utsläp-
pen vid förbränning av bränslen.

Till energiskatterna i budgeten för 2019 hän-
för sig ändringar som kan anses vara i lin-
je med målen för fokusområdet ett koldio-
xidneutralt och resurssmart Finland. Styrnin-
gen av utsläppen från kombinerad produkti-
on av el och värme utökas. Beskattningen
av arbetsmaskin- och uppvärmningsbränslen
skärps och ändras så att det i beräkningen
av koldioxidskatten på bränslen beaktas utö-
ver växthusgasutsläppen från förbränningen
av bränslet även växthusgasutsläppen under
bränslets livscykel. Detaljerna i 2019 års skat-
teändringar har ännu inte klarnat till alla

delar, men skattenivåerna kommer att stiga
från 2018.

Fordonsskatten och bilskatten fastställs del-
vis på basis av utsläpp, då de ökar kostna-
derna för anskaffning och användning av bi-
lar med höga utsläpp och sporrar således till
transporter med mindre utsläpp. Punktskat-
ten på vissa dryckesförpackningar styr dryc-
kesförpackningarna till återvinning. Avfallss-
katten är en styrande miljöskatt som har som
mål att minska behandlingen av avfall på
avstjälpningsplatser och utöka återvinningen.

Utsläppsgraderingen av bilskatten har skärpts
under denna regeringsperiod, och den sista
skattesänkningen som gäller bilar med lägre
utsläpp trädde i kraft vid ingången av 2019.
Sänkningen av fordonsskatten för skatteda-
garna efter ingången av 2020 kommer att
minska intäkterna från fordonsskatten redan
2019. Sänkningen av fordonsskatten skärper
också i viss mån utsläppsgraderingen av for-
donsskatten, men skattesänkningen kommer
dock sannolikt att medföra att utsläppen
ökar eftersom skattesänkningen sänker kost-
naderna för privatbilism. Den totala effekten
på koldioxidutsläppen från trafiken är dock
liten.

4.3 Miljöskadliga stöd

Med miljöskadliga stöd avses stöd som leder
till ökad nyttjandegrad i fråga om naturresur-
ser och ökad belastning på miljön i företag el-
ler branscher som stöds. Införandet av dessa
stöd motiveras i allmänhet med andra orsa-
ker än miljöskäl, eftersom de också kan ha
positiva konsekvenser med avseende på and-
ra politiska mål, som livsmedelsproduktion,
regional ekonomi, sysselsättning och tillväxt.
Dessa positiva konsekvenser ska beaktas vid
bedömning av stöden.
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I budgeten 2019 ingår sådana miljöskadliga
stöd som kan identifieras framför allt i skat-
tesystemet men också i anslagen. De skadli-
ga stöd som behandlas i detta sammanhang
baserar sig på tidigare utredningar. (Maa-
ja metsätalousministeriön toimialan tukien
ympäristövaikutukset 2012, miljökonsekven-
ser av stöd inom jord- och skogsbruksmi-
nisteriets ansvarsområde, 2012; Ympäristön
kannalta haitalliset tuet, 2013, miljöskadli-
ga stöd, 2013; Rakennepoliittisen ohjelman
valmistelu 2013, beredningen av det struk-
turpolitiska programmet 2013; Luonnon mo-
nimuotoisuudelle haitalliset tuet, 2015, stöd
som är skadliga för den biologiska mångfal-
den 2015.)

I skattesystemet ingår skatteutgifter, dvs. av-
vikelser från den skattestruktur som anses va-
ra den normala. De största miljöskadliga stö-
den bland skatteutgifterna är de skattesat-
ser för diesel, arbetsmaskiner, torv och för
el inom industri och växthus som är lägre
än normen och hör till energibeskattningen,
skatteåterbäringen till energiintensiva före-
tag och återbäringen av energiskatt inom
jordbruket. När det gäller anslagen kan bl.a.
kompensationen av utsläppshandelns indirek-
ta kostnader samt vissa jordbruksstöd klassi-

ficeras som miljöskadliga stöd.

Beloppet av miljöskadliga stöd i budgeten för
2019 uppskattas på basis av ovannämnda ut-
redningar uppgå till ca 3,5 miljarder euro, vil-
ket huvudsakligen består av olika skatteutgif-
ter. De miljöskadliga stöden riktas främst till
tre sektorer: energisektorn, trafiksektorn och
jordbrukssektorn. Av dessa är trafiksektorns
andel störst, uppskattningsvis ca 1,4 miljar-
der euro, men stödbeloppen inom sektorerna
är likväl mycket nära varandra. Inom såväl
energi- som jordbrukssektorn är stödbeloppet
något över 1 miljard euro.

Det största enskilda miljöskadliga stödet ut-
görs av den lägre skattesatsen för el inom
industri och växthus, som uppskattas till ca
600 miljoner euro 2019. Inom trafiksektorn
ligger stödbeloppen av den lägre skattesat-
sen för dieselbränsle, av avdraget för arbets-
resekostnader och av den lägre skattesatsen
för lätt brännolja som används i arbetsmas-
kiner alla mycket nära en nivå på ca 400 mil-
joner euro. Inom jordbrukssektorn utgörs det
största enskilda stödet av kompensationsbid-
raget, som jämnar ut inverkan av skillnader
i naturförhållandena. Beloppet uppgår till ca
548 miljoner euro.
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5 Statsbudgeten för 2019

Statens inkomster och utgifter granskas i 
avsnitt 4 och 5 i allmänna motiveringen 
och i detaljmotiveringen till statsbudgeten 
(http://budjetti.vm.fi/indox/indexse.jsp). 
Inkomstposterna behandlas enligt avdel-
ning och de uppskattade anslagen enligt 
förvaltningsområde.

5.1 Inkomster, utgifter, underskott
och skuld

Inkomster

År 2019 uppskattas inkomsterna inom den
statliga budgetekonomin (utan nettoupplå-
ning) till ca 53,8 miljarder euro, varav skat-
teinkomsterna utgör ca 85 procent, dvs.
45,8 miljarder euro. Skatteintäkterna beräk-
nas öka med 3,7 procent 2019.

I figur 6 granskas enbart skatteinkomsternas
utveckling 2005–2019. Den återhämtning i
ekonomin som inträdde 2016 har snabbat upp
ökningen i skatteinkomster. Mervärdesskat-
ten utgör staten största enskilda inkomstkäl-

la. Under den pågående högkonjunkturen har
avkastningen av samfundsskatten ökat kraf-
tigast. Ökningen av inflödet av energiskatter
har däremot varit svag trots att beskattning-
en stramats åt.

Utgifter

Anslagen i budgeten uppgår till 55,5 mil-
jarder euro, vilket är ca 0,3 miljarder eu-
ro mindre än i den ordinarie budgeten för
2018. Utgiftsnivån sjunker på grund av avslu-
tade tidsbestämda spetsprojekt, anpassnings-
åtgärder enligt bilaga 6 till regeringsprogram-
met och minskade utgifter för utkomstskyd-
det för arbetslösa till följd av det förbättra-
de sysselsättningsläget. Spareffekten av flera
åtgärder inom exempelvis basunderhållet av
transportinfrastrukturerna (bastrafikledshåll-
ningen), centraliseringen av den specialisera-
de sjukvården i regionerna och omkostnader-
na ökar 2019. De anpassningsåtgärder som
redovisas i bilaga 6 till regeringsprogrammet
minskar statens utgifter med ca 0,3 miljarder
euro jämfört med 2018. Dessutom förbätt-
ras budgetbalansen på grund av att inga in-
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dexhöjningar görs. Utgiftsnivån höjs bl.a. på
grund av lagstadgade och avtalsbaserade höj-
ningar, såsom exempelvis löneförhöjningarna
enligt statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal som man enades om på våren, och på
grund av vissa automatiska faktorer, såsom
ökningen av de åldersrelaterade statliga pen-
sionsutgifterna.

På vilket sätt anslagen, dvs. de statliga utgif-
terna, anvisas för olika användningsändamål
beror på politiska beslut, ekonomiska struk-
turer och konjunkturer. År 2019 anvisas den
mest betydande delen av anslagen i statsbud-
geten till social trygghet (36 %). Figur 7 vi-
sar de användningsområden som finska sta-
ten anvisar anslag 2019.

En del av de inkomster som ingår i statsbud-
geten kommer från Europeiska unionen, men
samtidigt betalar finska staten också avgif-
ter till EU. På statsfinansiell nivå uppskattas
att Finland 2019 kommer att betala cirka 2,1
miljarder euro till EU:s budget och till Euro-
peiska utvecklingsfonden. Finlands betalning-
ar ökar med 205 miljoner euro jämfört med
budgeten för 2018. Från EU:s budget beräk-
nas inflyta inkomster på ca 1,2 miljarder euro,
vilket är 187 miljoner euro mer än vad som
beräknas inflyta 2018. Förhållandet mellan
EU-inkomster och utgifter i statsfinanserna
åskådliggörs i tabell 8. I enlighet med EU:s
budget för 2019 ska EU-medel anvisas för

verksamhet som svarar på utmaningar som
hänför sig till migrationen och flyktingskap,
för verksamhet som förbättrar EU-medbor-
garnas säkerhet och för tilläggssatsningar på
strategiska investeringar och hållbar tillväxt.

Underskott

Statsbudgeten för 2019 uppvisar ett under-
skott på ca 1,7 miljarder euro, vilket kom-
mer att finansieras genom ökad skuldsätt-
ning. Underskottet ökar något jämfört med
det underskott som budgeterats för 2018,
med beaktande av de godkända tilläggsbud-
geterna. Underskottet i budgeten för 2018
minskar till följd av de refinansieringslån som
i förtid betalts tillbaka till staten. Utan des-
sa förtida återbetalningar hade underskottet
2018 enligt uppskattning uppgått till 2,7 mil-
jarder euro.

Enligt de begrepp som används i nationalrä-
kenskaperna uppskattas underskottet i stats-
finanserna 2019 vara ca 0,7 procent i relation
till bruttonationalprodukten. Statens budge-
tekonomi har uppvisat ett underskott sedan
2009. Situationen åskådliggörs i figur 8.
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Skuld

Statsskulden, inklusive skulden inom fond-
ekonomin, beräknas vara ca 107 miljarder eu-
ro i slutet av 2019, vilket är ca 44 % i re-
lation till bruttonationalprodukten. Skuldni-
vån minskar på grund av att nettoupplåning-
en 2018 är mindre än budgeterat. Av figur 9
framgår att statsskulden närapå har fördubb-
lats under de senaste tio åren.

5.2 Plock ur skatte- och anslagsbe-
sluten i budgeten för 2019

ÄNDRINGAR I SKATTE-
GRUNDERNA

Största delen av ändringarna av beskatt-
ningsgrunderna enligt regeringsprogrammet

genomfördes redan 2016—2018. Centrala åt-
gärder har varit att lindra beskattningen av
arbete och att strama åt punktskatterna och
fastighetsbeskattningen.

Genomförandet av de ändringar enligt rege-
ringsprogrammet som träder i kraft stegvis
fortsätter nästa år: tobaksaccisen skärps, bil-
beskattningen lindras och ränteavdraget för
bostadslån minskar.

Beskattningen av förvärvsinkomster lindras
med betoning på låginkomsttagare genom
att höja grundavdraget, arbetsinkomstavdra-
get och pensionsinkomstavdraget vid stats-
och kommunalbeskattningen. Med beaktan-
de av alla skattetagare är den sammanlagda
effekten av detta på årsnivå 130 miljoner eu-
ro. I skattegrunderna för inkomstskatten på
förvärvsinkomst görs dessutom en indexjuste-
ring så att beskattningen inte skärps till följd
av utvecklingen av den allmänna inkomstni-
vån. Giltighetstiden för den nedre gränsen för
den s.k. solidaritetsskatten fortsätter nästa
år.

Det maximala beloppet av avdraget för bo-
stad på arbetsorten höjs så att avdraget bätt-
re stöder flytt på grund av arbete. Skattefri-
heten för kilometerersättningar för frivilligar-
betare utvidgas. De konsekvenser som änd-
ringarna har för kommunernas skatteintäk-
ter kompenseras i enlighet med regeringspro-
grammet. Begränsningen av ränteavdragsrät-
ten för företag skärps i och med att Finland
genomför EU-direktivet mot skatteflykt.

Punktskatten skärps i syfte att kompensera
de förluster av skatteintäkter som lättnader-
na i inkomstbeskattningen medfört. Alkohol-
skatten höjs med 30 miljoner euro och punkt-
skatten på läskedrycker med 25 miljoner eu-
ro. Beskattningen av uppvärmningsbränslen
ändras så att bränslenas genomsnittliga livs-
cykelutsläpp beaktas i beräkningsgrunderna
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för bränslenas koldioxidskatt. Dessutom höjs
torvskatten, och skatteutgiften för kombine-
rad produktion av el och värme ändras enligt
vad som beslutats tidigare så att halveringen
av koldioxidskatten ersätts med en sänkning
av energiinnehållsskatten. Till följd av änd-
ringarna ökar de skatteinkomster som infly-
ter av torv och andra uppvärmningsbränslen
med 38 miljoner euro brutto. Fordonsskatten
sänks med 50 miljoner euro för skattedagar-
na efter ingången av 2020. Detta kommer att
minska skatteutfallet redan 2019.

DEN ALLMÄNNA OFFENTLIGA
FÖRVALTNINGEN, inkl. utrikes-
förvaltningen

För statsrådets kansli får ett anslag på 60 mil-
joner euro 2019 för utgifter för förberedelser 
inför och genomförandet av EU-ordförande-
skapet. Finland är ordförande i Europeiska 
unionens råd 1.7. – 31.12.2019.

Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 an-
visas 860 000 euro 2019. Målet för åtgärds-
programmet är att göra offentliga byggnader 
sundare och att effektivisera vården, behand-
lingen och rehabiliteringen av alla som lider 
av dåligt inomhusklimat.

Den sannings- och försoningsprocess som 
gäller samerna beviljas ett anslag på 1,5 mil-

joner euro.

För valutgifterna anvisas ett tillägg på 7 mil-
joner euro för förrättande av 2019 års land-
skapsval i samband med europarlamentsva-
len.

Utrikesförvaltningens husbyggen anvisas
sammanlagt 17,6 miljoner euro, varav 7
miljoner euro anvisas för tillfälliga lokaler
för kansliet för Finlands ambassad i Peking
och 4,3 miljoner euro för ombyggnaden
av Finlands ambassadfastighet i Moskva.
Dessutom anvisas utrikesförvaltningen ett
tillägg på 1,2 miljoner euro för återöppnande
av beskickningen i Bagdad.

Fullmakten när det gäller möjligheten att för-
binda sig till ersättning av kapital i Europeis-
ka investeringsbanken utökas så att Finlands
andel av bankens tecknade kapital höjs med
595 miljoner euro från nuvarande 3,099 mil-
jarder euro till sammanlagt 3,694 miljarder
euro till följd av Storbritanniens utträde ur
EU.

För förberedelserna inför landskaps- och so-
cial- och hälsovårdsreformen anvisas ett an-
slag på 211 miljoner euro för kostnaderna
för den temporära förvaltningen och landska-
pen, förändringsledarskapet, utvecklande av
informationssystem och informationsförvalt-
ning och programändringar samt för inrättan-
det av landskapens gemensamma servicecen-
ter och för centrens verksamhet.

Av statsandelen för den kommunala basser-
vicen allokeras 30 miljoner euro till att främ-
ja digitaliseringen av kommunerna. Dessut-
om reserveras 10 miljoner euro för att höja
kommunernas statsandel enligt prövning.
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FÖRSVARET

Försvarsmakten anvisas ett tilläggsanslag på
9,8 miljoner euro för tilläggsutgifter till följd
av lagen om militär underrättelseverksamhet
samt ett tillägg på 5,8 miljoner euro för en
ökning av antalet anställda.

Under momentet för anskaffning av försvars-
materiel anvisas ett anslag på 260 miljoner
euro för det inledande årets finansieringsan-
del inom projekt Flottilj 2020.

För den militära krishanteringens materiel-
och förvaltningsutgifter anvisas ett tillägg på
1,5 miljoner euro jämfört med den ordinarie
budgeten för 2018. Tillägget föranleds i hu-
vudsak av att OIR-insatsen i Irak och RS-in-
satsen i Afghanistan planeras fortsätta.

DEN ALLMÄNNA ORDNINGEN
OCH SÄKERHETEN

Polisens anslag utökas med cirka 18 miljoner
euro för att trygga kärnverksamheten. Med
finansieringen kan bl.a. antalet poliser beva-
ras på nuvarande nivå, dvs. sammanlagt cir-
ka 7 200. Dessutom anvisas ett tillägg på 2,5
miljoner euro till verksamhet med förortspoli-
ser samt 2,2 miljoner euro till inrättandet av
ett reservpolissystem och 3,3 miljoner euro
för att öka antalet polistjänster särskilt in-
om glesbygdsområden. Polisen anvisas också
andra tillägg, bl.a. för kostnaderna för Valto-
ris TUVE-tjänster och för övervakningen av
utlänningar.

Skyddspolisen anvisas ett tilläggsanslag på
10 miljoner euro för utgifter till följd av
lagstiftningen om civil underrättelseinhämt-
ning, förutsatt att lagstiftningen träder i
kraft 2019. Dessutom anvisas skyddspolisen
tilläggsfinansiering på 2,5 miljoner euro för

att säkerställa kärnverksamheten och verk-
samhetsförutsättningarna samt 1,6 miljoner
euro för kostnaderna för skyddspolisens lo-
kalprojekt.

För kostnaderna i samband med den lagstift-
ning om övervakning av penningtvätt som
trädde i kraft i början av 2019 anvisas sam-
manlagt cirka 2 miljoner euro bl.a. till poli-
sen, inrikesministeriet och regionförvaltnings-
verken.

Gränsbevakningsväsendet anvisas ett
tilläggsanslag på 2,8 miljoner euro för
det behov av tilläggsresurser som följer
av att Helsingfors-Vanda flygplats trafik
över de yttre gränserna har ökat samt ett
tillägg på 2 miljoner euro för att trygga
kärnfunktionerna.

Räddningsväsendet anvisas ett tillägg på 0,9
miljoner euro, av vilket 0,5 miljoner euro an-
visas till utbildningen av nödcentralsjourha-
vande.

De utgifter som anknyter till asylsökande
minskar med 25 miljoner euro jämfört med
2018. När det gäller migrationsutgifterna har
som antagande använts en uppskattning om
4 000 asylsökande per år. Det beräknas att 10
500 personer omfattas av mottagningsverk-
samheten. Antalet kvotflyktingar hålls oför-
ändrat vid 750 personer.

Uppgifterna i anslutning till ekonomi- och
skuldrådgivning överförs till rättshjälpsbyrå-
erna vid ingången av 2019. En satsning på
8 miljoner euro görs för att förbättra ställ-
ningen för överskuldsatta. Detta anslag an-
visas bland annat för ekonomisk rådgivning
och skuldrådgivning, rådgivning för gäldenä-
rer inom utsökning och snabbare domstols-
behandlingar.

Brottspåföljdsmyndigheten anvisas tilläggsfi-
nansiering på sammanlagt 1,8 miljoner euro
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för komplettering av systemet med tilläggs-
påföljder i samband med villkorligt fängelse
samt minskning av risken för återfall i allvar-
liga våldsbrott.

OMRÅDEN SOM GÄLLER NÄ-
RINGSLIVET

Arbets- och näringsbyråerna anvisas ett
tillägg på 10,3 miljoner euro för att stödja ak-
tiv jobbsökning och för att förbättra servicen
för arbetssökande samt 10 miljoner euro för
att ordna periodiska intervjuer.

Det högsta antalet personer som kan om-
fattas av den lönesubvention som betalas till
bl.a. föreningar och stiftelser höjs från 3 000
till 4 000.

Arbets- och näringsministeriet anvisas en be-
villningsfullmakt på 23 miljoner euro för be-
talning av ersättningar för sysselsättningsre-
sultat åren 2020–2024. Beloppet får använ-
das för åtaganden i anslutning till projektet
investeringsfonden för sysselsättningens ge-
nomslag, som syftar till att minska långtids-
arbetslösheten. Resultatpremierna ska base-
ra sig på verksamhetens genomslag, som ut-
reds genom att deltagarna i projektet jämförs
med en kontrollgrupp bestående av arbetslö-
sa i samma situation.

Business Finlands biståndsfullmakt uppgår
till 344,4 miljoner euro, vilket är 73,6 mil-
joner euro mer än i den ordinarie budgeten
för 2018. I omkostnaderna för Innovations-
finansieringsverket Business Finland anvisas
ett tillägg på 8 miljoner euro som anvisas för
programverksamhet och stärkandet av funk-
tionerna i utlandet.

I syfte att stärka det inhemska batteriklust-
ret anvisas Geologiska forskningscentralen ett
tillägg på 1 miljon euro för att utreda reser-

ver och potentiella reserver av mineraler som
används i batterier. Understödet för Tekno-
logiska forskningscentralen VTT föreslås höjs
med sammanlagt 10,4 miljoner euro med an-
ledning av kostnaderna för nedläggningen av
forskningsreaktorn FiR1 och iståndsättningen
av de högaktiva cellerna i Otsvängen 3, som
VTT ansvarar för, samt med 7 miljoner euro
för att stärka den strategiska forskningen.

För snabbt genomförbara regionala projekt
som ska stödja tillgången på kompetent ar-
betskraft i regionstäderna anvisas 3 miljoner
euro. Även kommunerna och företagen i regi-
onerna förbinder sig att delta i finansieringen
av projekten.

Bevillningsfullmakten för energistöd ökas
med 25 miljoner euro.

Innovationsstödet för skeppsbyggnad utökas
med 10 miljoner euro, vilket gör det möjligt
att öka satsningarna på innovationer inom
skeppsbyggnadsindustrin och stärka den in-
ternationella konkurrenskraften.

Systemet med skrotningspremie samt stödet
för anskaffning av eldrivna personbilar och
stöd för konvertering av personbilar till gas-
eller etanoldrift fortsätter, och för detta an-
visas anslag på sammanlagt 6 miljoner euro.

Basunderhållet av transportinfrastrukturerna
(bastrafikledshållningen) ökas med 40,3 mil-
joner euro bl.a. för att minska underhållsskul-
den och för trafiksäkerheten. Dessutom an-
visas ett tillägg på 4 miljoner euro för att
understödja underhåll och förbättring av en-
skilda vägar.

För statsunderstödet för att främja gång och
cykling och för kommunernas kollektivtrafik-
projekt anvisas 3,5 miljoner euro.

Det görs flera anslagsökningar för att stöd-
ja jordbruket för att underlätta jordbrukets
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svåra lönsamhetsläge till följd av bl.a. de
problem som torkan under vegetationsperi-
oden 2018 orsakade. För kompensationser-
sättningar anvisas ett tillägg på 27,5 miljo-
ner euro 2019. Ett tillägg på 22,5 miljoner
euro anvisas för att trygga jordbrukets verk-
samhetsförutsättningar. Det nationella stö-
det till jordbruket och trädgårdsodlingen ut-
ökas dessutom med 4 miljoner euro med tan-
ke på de behov av ändringar i stöd och stöd-
nivåer i anslutning till verkställandet av stö-
den som följer av att efterfrågan på stöd är
större än väntat. År 2019 återbärs energiskat-
terna inom jordbruket till ett förhöjt belopp
på 20 miljoner euro för 2018. Projektet Ta
hand om bonden som leds av Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt finansieras med 3
miljoner euro 2019−2020. Tilläggssatsningar
görs också bl.a. för att främja innovationer
som gäller bioekonomi samt för att förbättra
livsmedelsexporten och ägostrukturen.

MILJÖSKYDDET

För genomförande av det nya programmet för
effektiviserat vattenskydd reserveras 15 mil-
joner euro.

Oljeavfallsavgifterna kanaliseras för en viss
tid till företag som har förbundit sig att följa
det Green deal-avtal om iståndsättnings- och
utvecklingsprojekt inom oljeavfallshantering-

en som är under beredning.

Genomförandet av handlingsplanen för den
biologiska mångfalden i skogarna i södra Fin-
land (METSO) fortsätter. För uppdatering
av inventeringen av vårdbiotoper anvisas 0,2
miljoner euro. Åtgärderna för att stänga om-
rådet vid Hitura-gruvan i Nivala fortsätter
och för detta anvisas 16,3 miljoner euro.

Forststyrelsen anvisas ett tillägg på 3,7 mil-
joner euro för bl.a. utvecklande av national-
parker och naturskyddsobjekt.

BOENDE OCH SAMHÄLLSTJÄNST

För rekapitaliseringen av A-Kruunu Oy får
användas medel ur Statens bostadsfond till
ett belopp av 50 miljoner euro, vilket gör det
möjligt att öka byggandet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet anvisas 400 000 euro för att inleda
ett försöksprojekt som gäller boende i form
av bostadsandelslag.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Den statliga finansieringen till hälso- och
sjukvårdsenheter för forskning på universi-
tetsnivå ökas med 8,8 miljoner euro.

Programmet för influensavaccination utveck-
las och utvidgas så att vaccinationen i fort-
sättningen erbjuds till alla barn från 6 må-
naders ålder till 6 års ålder. Ett tillägg på 1
miljon euro anvisas för anskaffning av vaccin.

För att fortsätta och utvidga pilotprojekten
för utveckling av nationella kvalitetsregister
inom hälso- och sjukvården anvisas 1,2 mil-
joner euro.
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REKREATIONS- OCH KULTUR-
VERKSAMHET

Programmet Skolan i rörelse utvidgas till ett
nytt program för studerande i andra stadi-
et, Studier i rörelse. För programmet anvisas
sammanlagt 2,8 miljoner euro 2019.

För att stärka förutsättningarna för elitidrot-
ten bereder sig staten på att rekapitalisera
den olympiafond som bildas genom att till
fonden överföra statsägd aktieförmögenhet
motsvarande högst 20 miljoner euro. Till fon-
den tillförs statligt kapital i samma proporti-
on som privat kapital.

För inledande av pilotprojekt som främjar
motion bland barn inom småbarnspedagogi-
ken anvisas 1 miljon euro.

Bibliotekens digitaliseringsprojekt anvisas
860 000 euro för personalens kompetensut-
veckling och stärkande av AUTA-projektets
verksamhetsmodell.

UTBILDNING

Som en del av regeringens åtgärder för att
främja kompetens, forskning och tillväxt höjs
Finlands Akademis fullmakt att bevilja under-
stöd för vetenskaplig forskning med 25 mil-
joner euro. För forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamheten i yrkeshögskolorna
anvisas ett tillägg på 5 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljas
en fullmakt enligt vilken staten får överlåta
börsaktier till ett värde av 60 miljoner euro
till grundkapitalet för den stiftelse som staten
bildar för att stödja forskningen samt börsak-
tier till ett värde av 80 miljoner euro till det
egna kapitalet för det aktiebolag som bildas
för att stödja utvecklingen av inlärningsmil-
jöerna inom yrkesutbildningen och främja ut-

bildningsexport.

För genomförande av den nya gymnasielagen
och för utvecklande av kvaliteten på gym-
nasieutbildningen anvisas en ytterligare sats-
ning på 10 miljoner euro. Genomförandet av
gymnasiereformen inleds genom att man slo-
par begränsningarna i fråga om omtagning
av prov inom studentexamen. För ändamålet
anvisas 0,4 miljoner euro.

Reformen av den yrkesinriktade utbildningen
förs vidare och reformen stöds genom finan-
siering på 15 miljoner euro.

För främjande av jämlikheten i och kvalite-
ten på utbildningen inom förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning anvisas
ett tillägg på 2 miljoner euro. Dessutom anvi-
sas 3 miljoner euro för stödjande av skolornas
traditionella klubbverksamhet.

Jämlikheten inom småbarnspedagogiken och
större deltagande i småbarnspedagogik främ-
jas. För anordnare av småbarnspedagogik an-
visas 10 miljoner euro i understöd för positiv
särbehandling.

Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik
för femåringar utvidgas. För genomförande
av utvidgningen anvisas ett tillägg på 5 mil-
joner euro.

För studiestödsutgifter anvisas ett tillägg på
cirka 8 miljoner euro på grund av att rät-
ten till studiestöd utsträcks till studerande
inom den grundläggande utbildningen som
passerat läropliktsåldern, rätten till studiema-
terialstillägg utsträcks till studerande inom
gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt
stödtiden under läsåret förlängs i gymnasie-
utbildningen. Från ingången av 2019 beak-
tas studerandes stipendier inte längre som in-
komst, och från och med den 1 augusti 2019
minskar föräldrarnas inkomster inte studie-
penningen eller bostadstillägget för en stu-
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derande som är yngre än 18 år. Till följd av
dessa ändringar anvisas ett tillägg på 930 000
euro för studiestödsutgifter.

DEN SOCIALA TRYGGHETEN inkl.
arbetspensionerna

För de arbetspensioner och ersättningar som
staten betalar anvisas ett tillägg på 115 mil-
joner euro jämfört med året innan på grund
av att pensionsvolymen ökat och på grund
av indexjusteringar av pensionerna. För sta-
tens andel av utgifterna för pensionerna för
företagare anvisas ett tillägg på 17,1 miljoner
euro eftersom inkomsterna från försäkrings-
avgifterna blir mindre än beräknat.

Utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa
beräknas sjunka med ca 296 miljoner euro
främst på grund av att arbetslöshetsgraden
har sjunkit. Ett tillägg på sammanlagt 3,4
miljoner euro anvisas för utgifterna för ut-
komstskyddet för arbetslösa på grund av att
tiden utan ersättning, dvs. den så kallade ka-
rensen, förkortas från 90 dagar till 60 dagar.
Strävan är att ytterligare främja sysselsätt-
ningen genom att 20 miljoner euro anvisas för
att förbättra incitamenten för att ta emot ar-
bete. Dessutom främjas rätten för företaga-
res familjemedlemmar att få inkomstrelaterat
utkomstskydd för arbetslösa, och för detta
ändamål anvisas 10 miljoner euro.

Pensionsstödet utvidgas så att det omfattar
nya årsklasser. Enligt förslaget ska personer
som har fyllt 60 år och varit arbetslösa i fem
år kunna få stödet om de så vill. För pensions-
stödet anvisas ett nettoanslag på 3 miljoner
euro.

Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
anvisas ett tillägg på strax under 15 miljoner
euro för omkostnader som föranleds av bl.a.
genomförandet av aktiveringsmodellen inom
utkomstskyddet för arbetslösa och det arbete
som besluten om utkomststöd medför.

Ställningen för adoptiv- och flerlingsfamiljer
förbättras. För en justering av adoptionsbi-
draget till familjer som adopterar barn från
utlandet anvisas 0,3 miljoner euro, och pap-
por i flerlingsfamiljer beviljas förlängd fader-
skapspenning.

Minimibeloppet av dagpenningar, dvs. sjuk-
och föräldradagpenningen, rehabiliterings-
penningen och specialvårdspenningen, höjs
så att de motsvarar arbetsmarknadsstödet,
varvid dagpenningarna stiger med 80,50 eu-
ro per månad. Kostnadseffekten av försöken
för staten uppgår till ca 20 miljoner euro på
årsnivå. För slopande av karenstiden på 55
dagar för sjukdagpenningen anvisas 4,4 mil-
joner euro netto.

För att stödja möjligheterna för unga som är
i utsatt ställning att studera och få arbete
lindras kriterierna för yrkesinriktad rehabili-
tering för unga. Till unga som omfattas av
yrkesinriktad rehabilitering betalas dessutom
rehabiliteringspenning i form av aktivitetsba-
serad inkomst under hela den tid som rehabi-
literingsbeslutet är i kraft. För ändringen an-
visas ett tilläggsanslag på 3,6 miljoner euro
för 2019.

För verkstadsverksamhet för unga och upp-
sökande ungdomsarbete anvisas ett tillägg på
sammanlagt 1,5 miljoner euro.
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Garantipensionen höjs med cirka 9 euro i må-
naden. Höjningen ökar statens utgifter med
10 miljoner euro på årsnivå.

Genom ny lagstiftning som bereds blir det
möjligt för frontveteranerna att få samma
tjänster som stöder boende hemma som krig-
sinvaliderna får. För detta ändamål anvisas
sammanlagt 40 miljoner euro för 2019.

För det riksomfattande utvecklandet och ord-
nandet av mathjälp till dem som behöver sär-
skilt stöd anvisas 1,2 miljoner euro.

5.3 Den kommunala ekonomin
och landskapsreformen

Staten finansierar kommunernas verksamhet
genom statsbidragssystemet med statsande-
lar och statsunderstöd. Staten kan inte på-
verka kommunernas utgifter direkt, utan de
orsakas av dels de lagar som riksdagen stif-
tar, dels kommunernas egna beslut. Läget in-
om den kommunala ekonomin och effekterna
av statens åtgärder på den kommunala eko-
nomin beskrivs närmare i kommunekonomi-
programmet och i avsnitt 8 i den allmänna
motiveringen till budgeten.

5.3.1 Inkomster, utgifter och finansi-
ellt saldo för den kommunala ekono-
min

År 2019 beräknas kommunerna få 55 procent
av sina inkomster som skatteinkomster, 22
procent som verksamhetsintäkter, 20 procent
som statsandelar och 4 procent som andra
inkomster. Av kommunernas utgifter beräk-
nas 47 procent bestå av personalutgifter, 32
procent av köp av tjänster och material, 11
procent av investeringsutgifter och 9 procent

av andra utgifter. Fördelningen av kommu-
nernas inkomster och utgifter åskådliggörs i
figur 10.

Enligt det mål för det strukturella saldot
inom den kommunala ekonomin som rege-
ringen ställt upp får lokalförvaltningens net-
toutlåning enligt nationalräkenskaperna vara
högst -0,5 procent i förhållande till brutto-
nationalprodukten 2019. I ljuset av aktuella
prognoser kommer detta mål att nås 2019.
År 2019 beräknas underskottet i lokalförvalt-
ningssektorn vara -0,5 procent i förhållande
till totalproduktionen medan skulden beräk-
nas vara 9,1 procent. I figur 11 åskådliggörs
det hur underskottet och skulden utvecklas.
Mer uppgifter om detta finns i kapitel 2.4 i fi-
nansministeriets Ekonomiska översikt vintern
2018.

Statens åtgärder inverkar på kommunernas
inkomster och utgifter. I nettobelopp räk-
nat försvagar statens åtgärder kommunernas
ekonomi med cirka 254 miljoner euro 2019.
Den försvagande effekten beror i första hand
på den lagstadgade justeringen av kostnads-
fördelningen mellan staten och kommunerna
och på grund av att indexförhöjningen en-
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ligt regeringsprogrammet inte gjorts. Effek-
terna förmedlas till kommunerna genom de
ändringar av kommunernas uppgifter, verk-
samhet och finansiering som riksdagen fattat
beslut om. De mest betydande åtgärderna
är justeringen av kostnadsfördelningen mel-
lan staten och kommunerna och de åtgärder
enligt bilaga 6 till regeringsprogrammet som
minskar kommunernas utgifter (bl.a. centra-
liseringen av specialiserad sjukvård, reformen
av kvalitetsrekommendationen för äldreom-
sorgen och utvecklingen av närstående- och
familjevården). De effekter som statens åt-
gärder har på kommunerna specificeras när-
mare i avsnitt 8.3 i allmänna motiveringen till
statsbudgeten och i kapitel 2.2 i kommune-
konomiprogrammet.

5.3.2 Landskaps- och vårdreformen

Genomförandet av landskaps- och vårdrefor-
men flyttas till ingången av 2021. Den ex-
akta tidpunkten för det första landskapsva-
let klarnar då riksdagen fattat beslut om

lagstiftningen om landskaps- och vårdrefor-
men. Landskapen kommer att inrättas så
snart lagarna har trätt i kraft. Avsikten är att
landskapens temporära förvaltning ska leda
beredningen av landskapens förvaltning och
verksamhet till dess att de invalda landskaps-
fullmäktige inleder sin mandatperiod. Ord-
nandet av social- och hälsovårdstjänster samt
ansvaret för skötseln av uppgifter inom andra
förvaltningsområden överförs till landskapen
fr.o.m. 2021.

För beredningen av reformens genomföran-
de reserveras det statlig budgetfinansiering
till ett belopp av ca 211 miljoner euro 2019.
Finansieringen används till att täcka kost-
naderna för de förberedande åtgärderna och
den temporära förvaltningen, planera och ge-
nomföra riksomfattande informationssystem-
lösningar samt till att inrätta gemensamma
servicecenter för landskapen. Med finansie-
ringen genomför man regionalt och riksom-
fattande förändringsledarskap och beredning-
en av reformens genomförande även i stats-
rådet.
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6 Sammandrag

Denna publikation innehåller en översyn över
statsbudgeten för 2019. Granskningen av an-
slagen som hänför sig till hållbar utveckling
har ytterligare utvidgats.

De centrala målen för regeringen är att täc-
ka hållbarhetsunderskottet i den offentliga
ekonomin och att höja sysselsättningsgraden.
Målet är att landet ska sluta leva på kredit
2021. I regeringsprogrammet ingår anpass-
ningsåtgärder av olika slag. Tyngdpunkten in-
om beskattningen har under regeringsperio-
den flyttats från beskattningen av arbete och
företagande till framför allt miljöskatter.

Den ekonomiska tillväxten förväntas bli lång-
sammare 2019. Arbetslöshetsgraden beräk-
nas sjunka och sysselsättningsgraden stiga.
På grund av den åldrande befolkningen kom-
mer det dock på lång sikt att finnas ett bety-
dande hållbarhetsunderskott, dvs. en obalans
mellan inkomster och utgifter i den offentliga
ekonomin.

Statsbudgeten för 2019 är ca 55,5 miljarder
euro. Statens budgetekonomi beräknas upp-
visa ett underskott på ca 1,7 miljarder euro
och statsskulden beräknas stiga till ca 107

miljarder euro.

Budgeten för 2019 omfattar satsningar på 
bl.a. sysselsättningen, stödjandet av kompe-
tens och forskning, förebyggandet av ojäm-
likhet, beredningen av landskaps- och vård-
reformen, polisväsendet och försvaret, jord-
bruket, vattenskyddet samt småbarnspeda-
gogiken. Utgifterna för utkomstskyddet för 
arbetslösa väntas minska till följd av att sys-
selsättningsläget förbättras.

Budgeten för 2019 kommer också att uppda-
teras på tjänsten Tutki budjettia (www.tutki-
budjettia.fi), där budgeten kan granskas vi-
suellt ur olika synvinklar.
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8 Läsanvisningar och utskriftsversion

Budgetöversikten publiceras som en HTML5-
baserad Mobile Zine -webbpublikation som
även kan läsas med mobilapparater. Den-
na digitala publikation kan läsas med alla
terminaler oberoende av operativsystem eller
skärmstorlek (datorer, pekplattor, mobiltele-
foner och tv-mottagare med Internetanslut-
ning). Innehållet anpassas automatiskt enligt
skärmstorleken. Bilder och tabeller kan för-
storas genom att klicka på dem.

Om du läser publikationen på en dator kan
du enkelt flytta dig från en sida till en annan

med piltangenterna, och med beröringsskärm 
genom att föra fingret p å s kärmen antingen 
till höger eller till vänster.
 

__________________

Respons

Berätta din åsikt om nätpublikationen. 
Skicka dina hälsningar till adressen 
julkaisutuotanto@vnk.fi
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