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Ekonomiska utsikterna
ringarna i maskiner och anordningar växer
och av att FoU-investeringarna vänder uppåt. Antalet sysselsatta ökar med 0,3 % och
arbetslöshetsgraden beräknas sjunka till 8,8
% 2017. Det förbättrade sysselsättningsläget
bidrar till att stöda den privata konsumtionen
och den ekonomiska tillväxten. Höjningen av
konsumentpriserna tilltar till 1,1 %, men är
fortfarande långsammare än normalt.

Tillväxtutsikterna för världsekonomin och
världshandeln har försämrats på senare tid.
År 2016 ökar världshandeln med endast 2 %
och världsekonomin med 3 %. Världshandeln
förutspås dock återhämta sig något de närmaste åren och 2018 förutspås tillväxttakten
bli 4 %. I Kina avtar den ekonomiska tillväxten till 6 % 2018, vilket avspeglas i andra tillväxtekonomiers ekonomiska utsikter, särskilt
då efterfrågan på råvaror sjunker.

De offentliga ﬁnanserna
Finlands offentliga ﬁnanser består av staten, lokalförvaltningen, arbetspensionsfonderna och övriga socialskyddsfonder. Den
långsamma ekonomiska tillväxten ger inte
tillräckligt med skatteinkomster för att ﬁnansiera de offentliga utgifterna samtidigt som
den åldrande befolkningen ökar de offentliga utgifterna. Omfattande anpassningsåtgärder har riktats mot de offentliga ﬁnanserna, men ändå har underskottet inte minskat
kännbart. Finlands offentliga ﬁnanser fortsätter att uppvisa ett underskott de närmaste
åren.

Den ekonomiska tillväxten i Finland är dämpad 2016–2018. Trots att exporten återhämtar sig 2017 stannar den på en låg nivå samtidigt som vi fortsätter att förlora marknadsandelar inom den internationella handeln. Finlands BNP-tillväxt förutspås vara 1,1 % 2016
och avta till 0,9 % 2017. Bakom tillväxten
ligger i första hand den privata konsumtionen och investeringarna, som utvecklas gynnsamt. Den privata konsumtionen ökar de närmaste åren till följd av de stigande realinkomsterna och den positiva vändningen som
inträffat på arbetsmarknaden. Den privata
konsumtionen växer dock något långsammare 2017 då de nominella inkomsterna krymper till följd av konkurrenskraftsavtalet. Totalt förutspås de privata investeringarna öka
2016–2017, vilket förklaras av att investe-

Den offentliga sektorn har redan i ﬂera års
tid skuldsatt sig i snabb takt, och skuldsättningen fortsätter de närmaste åren. För att
de offentliga ﬁnanserna ska klara av utgiftstrycket från den åldrande befolkningen un-
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der kommande decennier utan tilläggsåtgärder borde den offentliga sektorns saldo uppvisa ett överskott på ca 2 % i relation till BNP
i början av nästa årtionde.

sionsinkomster lättas upp 2017.

Skatteuttaget, det vill säga skatter och utgifter av skattenatur som andel av BNP,
minskar de närmaste åren. Konkurrenskraftsavtalet minskar skatteuttaget avsevärt, eftersom arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift
sänks och beskattningen av arbete och pen-
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Regeringens ﬁnanspolitiska linje
• underskottet i statsﬁnanserna högst ½
% i relation till BNP
• underskottet i den kommunala ekonomin högst ½ % i relation till BNP
• arbetspensionsfondernas överskott cirka 1 % i relation till BNP
• övriga socialskyddsfonders saldo cirka
0 % i relation till BNP.
Om målen nås borde saldot i de offentliga ﬁnanserna nästan komma i balans under regeringsperioden. Enligt ﬁnansministeriets prognos kommer statsﬁnanserna inte att nå de
saldomål för undersektorerna inom de offentliga ﬁnanserna som regeringen satt för 2019.
Socialskyddsfonderna och lokalförvaltningen
tycks nå sina saldomål.

Statsminister Juha Sipiläs regering har som
mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår
av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa ﬁnansieringen av de
offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. Skuldsättningen i förhållande till bruttonationalprodukten brytas före utgången av
valperioden och från och med 2021 ska vi
inte längre leva på kredit. Regeringen förbinder sig att under regeringsperioden fatta de
beslut om besparingar och strukturella reformer som behövs för att täcka hållbarhetsunderskottet på 10 miljarder euro i de offentliga ﬁnanserna. Tyngdpunkten inom beskattningen ﬂyttas från beskattning av arbete och
företagande till i synnerhet miljöskatter. Det
totala skatteuttaget stiger inte under valperioden. Balanserandet av den offentliga ekonomin i enlighet med regeringsprogrammet har
inletts omedelbart.

För att nå målet gällande sunda offentliga
ﬁnanser krävs omedelbara besparingar, att
den offentliga förvaltningen och tjänsteproduktionen effektiviseras samt åtgärder som
stärker förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Utöver dessa ﬁnanspolitiska mål har regeringen satt som mål att sysselsättningsgraden stiger till 72 % och antalet sysselsatta
ökar med 110 000 personer under regeringsperioden. Åtgärderna för att förbättra sysselsättningen och minska arbetslösheten främjar
tillväxt och stärker de offentliga ﬁnanserna.
Regeringsprogrammet innehåller en utgiftsregel som omfattar hela valperioden och som
styr utvecklingen av utgifterna inom budgetekonomin. Den anger ett maximibelopp för
största delen (ca 80 %) av budgetutgifterna.
Utanför utgiftsregeln och de ramar för statsﬁnanserna som fastställs på basis av den lämnas bland annat de utgifter som förändras

Utöver skuldmålet har regeringen satt mål för
saldot i de offentliga ﬁnanserna vilka gäller
å ena sidan statens, lokalförvaltningens och
socialskyddsfondernas saldo under regeringsperioden och å andra sidan det sammanlagda
medelfristiga strukturella saldot i de offentliga ﬁnanserna. De är
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Det medelfristiga målet för det strukturella
saldot som fastställdes våren 2016, -0,5 % i
relation till BNP, hålls oförändrat. Av Finland
förutsätts en strukturell anpassning på 0,5 %
mot det medelfristiga målet 2016. År 2017
och framåt stiger anpassningskravet till 0,6
% i relation till bruttonationalprodukten och
stannar där tills det medelfristiga målet har
nåtts. Finland uppfyllde kraven i stabilitetsoch tillväxtpaktens förebyggande del 2015.

i enlighet med konjunkturerna och ﬁnansieringsautomatiken, ränteutgifterna för statsskulden samt ﬁnansinvesteringarna.

Statsﬁnansiella regler
Målen för Finlands offentliga ekonomi styrs
av både nationella regler och EU-bestämmelser, särskilt stabilitets- och tillväxtpakten,
som förpliktar medlemsstaterna att upprätthålla balans inom de offentliga ﬁnanserna och
undvika alltför stort underskott och alltför
stor skuldsättning.

Enligt prognosen från september är underskottet i de offentliga ﬁnanserna 2,4 % av
BNP 2016 och 2,6 % av BNP 2017. Sålunda
uppfyller Finland underskottskriteriet. Kommissionen har tidigare konstaterat att Finland uppfyller även skuldkriteriet trots att
den offentliga skulden överskred gränsen 60
% 2015. Enligt prognosen stiger skuldkvoten
till 64,3 % 2016 och till 65,8 % 2017.

EU-lagstiftningen ställer upp tre statsﬁnansiella regler för skötseln av de offentliga ﬁnanserna:
• Underskottet i de offentliga ﬁnanserna
får vara högst 3 % i relation till BNP.

Enligt ﬁnansministeriets prognos ﬁnns det i
synnerhet 2017 risk för att Finland inte iakttar stabilitets- och tillväxtpakten. Saken behandlas mer ingående i den preliminära budgetplanen för 2017 som godkänns och skickas
till EU i oktober.

• Den offentliga skulden får uppgå till
högst 60 % i relation till BNP.
• Dessutom uppställs ett medelfristigt
mål för det strukturella saldot i de offentliga ﬁnanserna.
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Konkurrenskraftsavtalet
• Semesterpenningen inom den offentliga sektorn skärs ned med 30 %
2017−2019.
• Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter sjunker och betalningen av dem
överförs delvis på löntagarna.
• De gällande kollektivavtalen förlängs
med ett år utan löneförhöjningar.
• Vuxenutbildningsstödets
grunddel
sjunker med 15 % och den maximala
stödtiden förkortas från 19 månader
till 15 månader.

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden
undertecknade konkurrenskraftsavtalet i juni 2016. Syftet med avtalet är att förbättra ﬁnländska företags priskonkurrensförmåga
på den globala marknaden, öka exporten och
sysselsättningen samt påskynda den ekonomiska tillväxten. För att nå målen sänks produktionskostnaderna per enhet med ca 4 %.
Avtalet bidrar till att uppnå regeringens mål
om 110 000 nya arbetsplatser under valperioden.

• Regeringen stöder avtalet med skattelättnader.
I följande textavsnitt granskas konkurrenskraftsavtalets inverkan endast på statsbudgeten. I ﬁnansministeriets ekonomiska översikt
hösten 2016, sidorna 23–24, granskas konkurrenskraftsavtalets inverkan på hela den offentliga ekonomin under de närmaste åren
med beaktande av bland annat konsekvenserna för den kommunala ekonomin och socialskyddsfonderna.

Konkurrenskraftsavtalets
syfte är att förbättra
ﬁnländska företags priskonkurrensförmåga,
öka
exporten och sysselsättningen samt påskynda den
ekonomiska tillväxten.

Konkurrenskraftsavtalets konsekvenser för statsbudgeten 2017

Före ingången av september steg avtalets
täckning till över 90 % av löntagarna. I konkurrenskraftsavtalet förbinder sig regeringen,
arbetsgivarna och arbetstagarna till bland annat följande åtgärder:

Konkurrenskraftsavtalet ökar statens budgetunderskott med knappt 900 miljoner euro
2017. Förändringen beror på att anslagsbehovet ökar med över 400 miljoner euro netto
samt på att skatteinkomsterna sjunker med
mera än 400 miljoner euro netto.

• Den årliga arbetstiden förlängs med 24
timmar.
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Åtgärder som stärker statens budget- och den kompensation som betalas till kommunerna för skattelättnaderna ökar.
balans
• Inﬂödet av skatteinkomster till staten
minskar till följd av skattelättnaderna
för arbets- och pensionsinkomster samt
av inverkan på inﬂödet av förvärvsinkomstskatter av förändringarna i lönesumman och socialförsäkringsavgifterna. Å andra sidan förväntas samfundsskatteintäkterna öka. Det förväntas inﬂyta 420 miljoner euro mindre i nettoskatteinkomster.

Till följd av konkurrenskraftsavtalet sjunker
statens omkostnader, statsandelarna och den
statliga utbildningsﬁnansieringen med sammanlagt drygt 500 miljoner euro. Utgifterna sjunker på grund av ändringarna i socialförsäkringsavgifterna, nedskärningarna av
semesterpenningen och förlängningen av arbetstiden.
• Statens omkostnader sjunker när arbetskraftskostnaderna minskar med
knappt 130 miljoner euro.

• Statens anslagsbehov ökar mer än besparingarna. Den faktor som ökar anslagsbehovet mest är förändringarna
i sjukförsäkringsavgifterna, som ökar
den statliga ﬁnansieringen av FPAs utgifter. Även skattelättnaden för låginkomsttagare samt ändringarna i vuxenutbildningsstödet och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna påverkar statens ﬁnansieringsandel av FPAs utgifter. Statens ﬁnansieringsandel ökar med drygt
690 miljoner euro.

• Kommunernas statsandelar sänks med
drygt 370 miljoner euro när kommunernas arbetskraftskostnader minskar.
• Den statliga ﬁnansieringen av universiteten och yrkeshögskolorna minskas
med drygt 20 miljoner euro till följd av
sänkta personalkostnader.

Åtgärder som försämrar statens budgetbalans

• Staten kompenserar kommunerna för
de förlorade skatteintäkter som skattelättnaden för förvärvsinkomster orsakar. Detta ökar kommunernas statsandelar med drygt 270 miljoner euro.

Statens budgetbalans försämras av att skatteinkomsterna sjunker, den statliga ﬁnansieringen av FPAs sjukförsäkringsutgifter ökar
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Utgifter, inkomster och underskott i
statsbudgeten för 2017
spetsprojekten ökar och av de ändringar som
konkurrenskraftsavtalet för med sig. Utgifterna ökar också av vissa automatiska faktorer
såsom att statens åldersrelaterade pensionsutgifter stiger. Anpassningsåtgärderna enligt
bilaga 6 till regeringsprogrammet minskar å
andra sidan statens utgifter med cirka 0,5
miljarder euro från och med 2016. Utgifterna
för migrationen minskar med cirka 180 miljoner euro jämfört med budgeten för 2016.
Statsbudgeten innehåller inkomsterna och
utgifterna inom statens budgetekonomi. Statens budgetekonomi är ett snävare begrepp
än statsﬁnanserna, eftersom statsﬁnanserna omfattar förutom statens budgetekonomi
även de statliga fonderna och de statliga affärsverken som står utanför budgetekonomin.

Tjänsten Tutkibudjettia.ﬁ
visualiserar utgifterna och
inkomsterna i statsbudgeten.
Skatteinkomsterna
Utgifterna

År 2017 uppskattas inkomsterna inom den
statliga budgetekonomin (utan nettoupplåning) till cirka 49,7 miljarder euro, varav skatteinkomsterna utgör cirka 84 %, det vill säga 41,6 miljarder euro. Skatteinkomsterna
beräknas öka med cirka 2 % 2017, alltså
cirka 0,6 miljarder euro jämfört med budgeten och tilläggsbudgeterna för 2016. Den
långsamma ekonomiska tillväxten begränsar
fortfarande en tillväxt av skatteunderlagen
2017, och dessutom minskar ändringarna i
beskattningsgrunderna också beskattnings-

Det föreslås att anslagen i budgetpropositionen ska vara 55,2 miljarder euro, vilket är
0,8 miljarder mer än i den ordinarie budgeten för 2016. Med hänsyn till höjningen av
prisnivån och förändringarna i budgetpropositionens struktur ökar förvaltningsområdenas
anslag reellt med cirka 0,7 % jämfört med
den ordinarie budgeten för 2016.
Statens utgiftsnivå höjs bland annat av att
nettobeloppet av de anslag som används för
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Anslagen i budgeten är
55,2 miljarder euro och inkomsterna före skuldtagningen 49,7 miljarder euro. Statsskulden stiger till
111,0 miljarder euro.

utfallet. År 2017 genomförs ﬂera ändringar
enligt regeringsprogrammet som lättar upp
beskattningen. Dessutom lättas beskattningen upp för att stöda konkurrenskraftsavtalet.

Underskottet
Budgetpropositionen för 2017 uppvisar ett
underskott på 5,5 miljarder euro, vilket kommer att ﬁnansieras genom ökad skuldsättning. Underskottet minskar något jämfört
med budgeten för 2016 (med beaktande av
de redan godkända tilläggsbudgeterna). Uttryck i nationalräkenskapsbegrepp uppskattas underskottet i statsﬁnanserna 2017 vara
cirka 2,8 % i relation till bruttonationalprodukten. Statsskulden (inklusive skulden inom fondekonomin) beräknas vara cirka 111,0
miljarder euro i slutet av 2017, vilket är cirka
51 % i relation till bruttonationalprodukten.

Anpassningen
I anslagen i budgeten för 2017 har man beaktat de anpassningsåtgärder som bestämdes i regeringsprogrammet och som kompletterades i planen för de offentliga ﬁnanserna 2017—2020. Betydande anpassningsåtgärder som vidtas 2017 i syfte att minska statens utgifter är bland annat besparingar som
riktas mot det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, studiestödet samt den
särskilda statliga ﬁnansieringen av undervisnings- och forskningsverksamhet vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Dessutom görs en jämnstor nedskärning
på 0,85 % av de indexbundna utgifterna. Inverkan av ﬂera besparingar ökar 2017.
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Den kommunala ekonomin
Kommunernas skatteinkomster beräknas
uppgå till ca 21,8 miljarder euro 2017,
vilket är ca 0,7 % mindre än året innan.
De ändringar som företas i grunderna
för förvärvsinkomstbeskattningen minskar,
med hänsyn till konkurrenskraftsavtalet,
intäkterna av kommunalskatten med ca 390
miljoner euro netto 2017. De förändrade
skatteintäkterna till följd av ändringarna i
beskattningsgrunderna kompenseras dock
kommunerna fullt ut. Höjningarna av fastighetsskatten utökar skatteintäkterna med
sammanlagt ca 55 miljoner euro.

Kommunerna ordnar basservicen för sina invånare, såsom utbildnings- samt social- och
hälsotjänster.Servicen ﬁnansieras delvis med
kommunernas skatteinkomster, som inﬂyter
från kommunalskatten (85 % av skatteinkomsterna), fastighetsskatten (8 % av skatteinkomsterna) samt en del av samfundsskatteintäkterna (7 % av skatteinkomsterna). Staten bidrar till ﬁnansieringen av basservicen genom statsandelarna.

År 2017 anvisar staten sammanlagt 10,3 miljarder euro i statsbidrag till kommunerna, vilket är ca 7 % mindre än budgeten för 2016.
De viktigaste faktorerna som minskar statsbidragen är att uträkningen och utbetalningen av basutkomststödet överförs från kommunerna till FPA samt den minskning som
hänför sig till konkurrenskraftsavtalet.

Kommunernas lånestock fortsät- Staten bidrar till ﬁnansieringen av basservicen genom statsandelssystemet. År 2017
ter att växa
är statsandelsprocenten för kommunal basservice 25,23. Kommunernas procentuella ﬁnansieringsandel av basservicen är därmed
74,77. För de kalkylerade statsandelarna anvisas sammanlagt 9,4 miljarder euro 2017.
Statsandelarna sänks av bland annat minskningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet, tilläggsbesparingen på 75 miljoner euro
inom de indexbundna utgifterna och den nedskärning av statsandelarna på 50 miljoner euro som bestämdes föregående valperiod.

De totala utgifterna och inkomsterna inom
den kommunala ekonomin kommer att utvecklas historiskt dämpat 2016−2020. Räkenskapsperiodernas resultat beräknas bli
starkare de närmaste åren, men försämras
på nytt i slutet av årtiondet. Den kommunala ekonomin stärks av kommunernas och
samkommunernas egna anpassningsåtgärder
2016, åtgärderna enligt regeringsprogrammet
samt pensionsreformen som träder i kraft
2017. Statens åtgärder enligt budgetpropositionen bedömas stärka kommunernas saldo
med ca 40 miljoner euro netto jämfört med
2016.

Den kommunala ekonomin är utsatt för utgiftstryck på grund av det växande servicebehovet, investeringarna, det eftersatta underhållet samt utbyggnaden av service och
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infrastruktur i tillväxtcentra. Å andra sidan
räcker inkomstﬁnansieringen inte till för att
täcka nettoinvesteringarna. Obalansen mellan inkomster och utgifter inom den kommunala ekonomin har lett till att kommunernas
lånestock har växt. År 2015 steg lånestocken
till sammanlagt 17,4 miljarder euro och den
hotar att stiga till över 20 miljarder euro före
2020.

positioner om reformen till riksdagen före utgången av 2016. Avsikten är att den tillfälliga
landskapsförvaltning som bereder reformen
ska inleda sin verksamhet den 1 juli 2017.
Syftet med vård- och landskapsreformen är
att krympa välfärds- och hälsoskillnaderna
mellan människorna samt göra tjänsterna
mer jämlika och effektiva och förbättra tillgången till tjänster, samt att samordna den
statliga regionförvaltningen och landskapsförvaltningen. Genom reformen strävar man
dessutom efter att minska hållbarhetsunderskottet i de offentliga ﬁnanserna med 3 miljarder euro före 2030, vilket förutsätter att
social- och hälsovårdsutgifterna i fortsättningen får öka reellt med endast 0,9 % per
år. Utan reformen beräknas de öka med i medeltal 2,4 % per år.
Överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovård har betydande konsekvenser
för kommunernas verksamhet och ekonomi.
De sammanlagda kostnaderna för social- och
hälsovården, räddningsväsendet samt miljöoch hälsoskyddet, som överförs från kommunerna till landskapen, är ca 17,7 miljarder
euro 2016. Dessa uppgifter står för i medeltal 57 % av utgifterna inom kommunernas
driftsekonomi på 2016 års nivå. Efter reformen ligger fokus för utgifterna inom kommunernas driftsekonomi på småbarnspedagogik
samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Uttryckt i nationalräkenskapsbegrepp var underskottet i lokalförvaltningens ekonomi 0,6
% i relation till bruttonationalprodukten
2015. Underskottet beräknas krympa något
2016 och hålla sig på denna nivå 2017–2020.
Sålunda är det saldomål som satts för lokalförvaltningens nettoupplåning i planen för de
offentliga ﬁnanserna på väg att nås. Saldomålet är satt till ett underskott på högst 0,5
% 2019.

Vård- och landskapsreformen

Statsrådet bereder också en överföring av
arbetslivs- och näringstjänsternas, närings-,
traﬁk- och miljöcentralernas, regionförvaltningsverkens samt landskapsförbundens uppgifter till landskapen. Avsikten är att genomföra lagändringarna i början av 2019, då
NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna och landskapsförbunden upphör med sin
verksamhet.

I och med social- och hälsovårdsreformen och
landskapsreformen överförs uppgifter från
kommunerna och samkommunerna till landskapen. Ansvaret för att ordna social- och
hälsotjänster överförs till 18 landskap 2019.
Ansvaret för att ordna räddningsväsendets
uppgifter överförs till fem landskap från ingången av 2019. Regeringen överlämnar pro-
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EU-inkomster och EU-utgifter inom
statsﬁnanserna
ja demokrati, fred, solidaritet och stabilitet.
Samtidigt försöker man minska fattigdomen
genom att investera i unionens grannländer
och genom att stöda länder som förbereder
medlemskap i EU samt främja EU:s grundläggande värderingar globalt.
Under rådets behandling i juli 2016 sjönk nivån på betalningsanslagen med 11 miljarder
euro (inklusive s.k. särskilda instrument) jämfört med kommissionens förslag. I följande
fas överlämnas budgeten till parlamentet för
behandling i september 2016. Budgeten för
2017 godkänns slutgiltigt i november-december 2016.

Kommissionen överlämnade sitt förslag till
Europeiska unionens budget för 2017 den
30 juni 2016. När det gäller åtagandeanslag
(åtaganden) uppgår budgeten i fråga om de
program som hör till budgetramen till 156,6
miljarder euro. När det gäller betalningsanslag (betalningar) ligger nivån i förslaget på
totalt 134,3 miljarder euro. Budgeten motsvarar till sin storlek ca 1 % av EU:s sammanlagda bruttonationalinkomst.

EU:s budget ﬁnansieras i sin helhet med så
kallade egna medel. Till dessa hör produktionsavgifter för socker och tullar, alltså så kallade traditionella egna medel (ca 15 %), samt
betalningar som inﬂyter via medlemsstaternas budgetar, och som baserar sig på mervärdesskatteunderlaget (ca 14 %) och bruttonationalinkomsten (ca 70 %). Dessutom får EU
en liten del av sina inkomster i form av bland
annat pensionsavgifter, räntor och böter (ca
1 %). För de egna medlen har angetts en
absolut övre gräns, som är 1,23 % av medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst. Parlamentets och rådets beslut om
EU:s årliga utgifter och inkomster ska hålla
sig inom den budgetram som fastställts för
2014−2020.

Budgetförslaget fokuserar på åtgärder som
främjar sysselsättning, investeringar och konkurrenskraft och som stöder den spirande
ekonomiska tillväxten i Europa. En annan
central tyngdpunkt är de åtgärder som föranleds av ﬂyktingkrisen och den oreglerade migrationen och som har ﬁnansierats med sammanlagt 10,5 miljarder euro ur EU:s budget
2015−2016. År 2017 innehåller EU:s budgetförslag sammanlagt 5,2 miljarder euro i form
av ﬁnansiering som riktas mot ﬂyttningsrörelsen och vars syfte är att stärka politikåtgärderna för att främja frihet, rätt och säkerhet inom unionen samt bekämpa terrorism
och organiserad brottslighet. Genom att satsa på åtgärder utanför EU försöker man främ-

På statsﬁnansiell nivå uppskattas att Finland
2017 kommer att betala 1 957 miljoner euro
till EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden. Finlands betalningar minskar med 39
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miljoner euro jämfört med budgeten för 2016.
År 2017 betalar Finland 130 miljoner euro av
rabatten på ca 4,9 miljarder euro till Förenade kungariket. Från EU:s budget beräknas in-

ﬂyta inkomster på ca 1 062 miljoner euro, vilket är 105 miljoner euro mindre än vad som
beräknas inﬂyta 2016.
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Plock ur budgeten
Beskattningen

Punktskatter
• Skatten på sötsaker och glass slopas
och det företas små ändringar i skatteunderlaget för skatten på läskedrycker.

Skatter som tas ut på grund av
inkomster och förmögenhet

• Tobaksskatten höjs 2017 i två steg och
en skatt införs på elektroniska cigaretter.

• Beskattningen av arbete lättas upp
med 515 miljoner euro till följd av
konkurrenskraftsavtalet och regeringens skattelättnader. Beskattningen av
pensionsinkomster lättas upp i motsvarande mån, vilket minskar skatteinkomsterna med ca 135 miljoner euro på
årsnivå.

• Skatten på traﬁkbränslen samt på
bränslen för uppvärmning, kraftverk
och arbetsmaskiner höjs.
• Gruvdrift börjar på nytt omfattas av
den lägre skattesatsen för elektricitet.

• Den avdragbara andelen räntor på bostadslån fortsätter att krympa. Hushållsavdraget höjs.
• Generationsväxlingar på skogslägenheter stöds genom att ett så kallat skogsgåvoavdrag införs och incitamenten för
företagsverksamhet stärks genom ett
nytt företagaravdrag.
• Arvs- och gåvoskatteskalorna lättas
upp för att främja generationsväxlingar
på jordbruk och i andra företag.
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Övriga skatter

Förvaltningen

• Bilbeskattningen lättas upp stegvis under regeringsperioden.

Förutom av konkurrenskraftsavtalet påverkas
omkostnaderna inom statsförvaltningen av de
besparingar som riktas mot dem. Omkostnadsbesparingen enligt regeringsprogrammet
ökar med 30 miljoner euro 2017. Andra omkostnadsbesparingar som den nuvarande regeringen beslutat om gäller till exempel effektivisering av upphandlingsprocessen, varigenom man eftersträvar en besparing på 5
miljoner euro 2017. Från föregående valperiod riktas dessutom en årliga produktivitetsbesparing på 0,5 procent mot omkostnaderna, vilken ökar besparingen med drygt 20 miljoner euro 2017.

• Grundskatten på paket- och personbilar höjs från början av 2017. Dessutom
är avsikten att införa en skatt på båtar
och lätta motorfordon under 2017.

Anslagen
Finland 100
Hundraårsjubileet av Finlands självständighet
ﬁras 2017. Jubileumsårets tema är ”tillsammans” och programmet byggs upp tillsammans med olika aktörer. För att hedra jubileumsåret öppnas en ny nationalpark i Hossa i
Suomussalmi i juni 2017. Dessutom är staten
med och ﬁnansierar Helsingfors centrumbibliotek. Totalt föreslås 10,1 miljoner euro för
att genomföra jubileumsårets program 2017.

Konsten och kulturen
Nivån på den låneersättning som betalas till
författare för att deras verk lånas från allmänna bibliotek höjs till 15,6 miljoner euro 2017
(inklusive moms). Höjningen innebär att nivån på den låneersättning som betalas till författarna av skyddade verk höjs till samma nivå som i andra nordiska länder på det sätt
som riksdagen förutsatt.
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Den allmänbildande utbildningen

Studentexamen utvecklas så att den stöder
de allmänbildande målen för utbildningen och
gör det möjligt att i större utsträckning utnyttja examen vid antagningen av studerande
till högskolorna. Informations- och kommunikationsteknik tas i bruk stegvis i examen före
2019.

Studiestödet
Yrkesutbildningen
Studiestödsreformen framskrider. I samband
med reformen förenhetligas studiepenningsnivåerna, förkortas stödtiden och statsborgen
för studielån höjs. I fortsättningen minskar inte studiepenningens belopp för självständigt
boende 18- och 19-åriga studerande på andra stadiet på grund av föräldrarnas inkomster. Dessutom binds den studerandes egna
inkomstgränser till inkomstnivåindex. Förhöjningen av det belopp av studiepenningen och
bostadstillägget som ska återkrävas på basis
av studerandens egna inkomster jämkas från
15 % till 7,5 %. Som helhet innebär reformen
besparingar på ca 46 miljoner euro i statens
utgifter 2017.

Yrkesutbildningen reformeras för att utöka
den samhälleliga slagkraften. Syftet med reformen är bland annat att undanröja överlappande utbildning och intensiﬁera samarbetet med arbetslivet. I samband med reformen införs en enhetlig individualiseringsprocess. Samtidigt reformeras styr- och ﬁnansieringssystemen för yrkesutbildningen samt
sättet att avlägga examen. Beredningen av
reformen ska slutföras före utgången av 2017
och reformerna träder i kraft 2018. Finansieringen av yrkesutbildningen minskas med 190
miljoner euro i anslutning till reformen.

Studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget den 1 augusti 2017. Ändringen genomförs så att den är kostnadsneutral för de offentliga ﬁnanserna och så att
eventuella tilläggskostnader täcks inom social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

Högskolorna
Forskningsﬁnansieringen och forskningsinstituten reformeras så att resurserna omallokeras i överensstämmelse med samhällets föränderliga behov. En anslagsökning på ca 30 miljoner euro används för att stärka digitala lärmiljöer inom högskoleundervisningen och förbättra förutsättningarna för studier året om.
Dessutom utökas Finlands Akademis bevillningsfullmakt med nästan 30 miljoner euro
för att främja unga forskares forskning.

Social- och hälsovården
De ändringar som genomförs i social- och
hälsotjänsterna påverkar statsandelarna till
kommunerna. Närstående- och familjevården
fortsätter att utvecklas. I anslutning till detta
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riktas en nettoökning på 60 miljoner euro till
statsandelen för basservice jämfört med den
ordinarie budgeten för 2016. Servicen för äldre genomgår ﬂera ändringar. Ett tillägg på 5
miljoner euro riktas till hemvården för äldre.
Å andra sidan slopas vissa deluppgifter i äldreomsorgslagen, vilket minskar statsandelen
med ca 7 miljoner euro. Översynen av kvalitetsrekommendationen för personaldimensioneringen inom servicen för äldre minskar
statsandelen med ca 6 miljoner euro. Hälsooch socialvårdsjouren och den specialiserade
sjukvården koncentreras till fem universitetssjukhus och sju andra sjukhus med jourtjänster. Detta minskar kommunernas statsandelar med ca 19 miljoner euro.

get ställs utanför nedskärningarna. Läkemedelsersättningarna sänks med 134 miljoner
euro i början av 2017, vilket innebär en besparing på 60 miljoner euro i statens utgifter.

Främjandet av hälsa och funktionsförmåga
Det föreslås att vaccin mot vattkoppor inkluderas i det nationella vaccinationsprogrammet. Ändringen höjer anslagsbehovet
med uppskattningsvis 4,2 miljoner euro 2017.
Även vaccin mot fästingburen hjärninﬂammation (TBE) förslås ingå i det nationella
vaccinationsprogrammet för alla invånare i
landskapet Åland samt kommunerna Pargas
och Simo samt för invånare i andra kommuner som rör sig i naturen på dessa områden
mer än 4 veckor. Kostnadskalkylen för utvidgningen är ca 120 000 euro.

Åren 2017–2018 inleder regeringen försök
med servicesedlar och basinkomst, som är ett
led i genomförandet av regeringens spetsprojekt som gäller välfärd och hälsa. För dessa
spetsprojekt anvisas 56 miljoner euro 2017,
vilket är 32,5 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2016.

Det nationella genomcentrumet
och det nationella cancercentrumet
I Finland grundas ett nationellt genomcentrum, varmed syftet är att Finland ska utvecklas till ett föregångarland och en internationellt efterfrågad samarbetspartner inom
hälso- och sjukvård, spetsforskning och global affärsverksamhet som utnyttjar genominformation, dvs. information om människans
genetiska arvsmassa. I enlighet med genomstrategin effektiviseras biobankernas verksamhet och grundas ett nationellt cancercentrum. För anläggningskostnaderna anvisas sammanlagt 17 miljoner euro 2017—
2020, varav 5,8 miljoner euro 2017.

De sociala förmånerna och sjukförsäkringsersättningarna
Som en del av nedskärningen av förmånsnivåerna sänks barnbidragen med 0,91 %. Detta
har beräknats medföra besparingar på 11,7
miljoner euro för staten. Ensamförsörjartilläg-
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De statsﬁnansierade pensionsut- enterad verksamhetsmodell. I försöksområdena överförs ansvaret för att ordna offentligifterna
ga arbetskrafts- och företagstjänster till landskapsaktören.

De pensionsutgifter som staten betalar 2017
uppgår till sammanlagt 9,3 miljarder euro,
varav 4,5 miljarder euro under social- och hälsovårdsministeriet huvudtitel och 4,8 miljarder euro under ﬁnansministeriets huvudtitel.
Regeringen genomför ett pensionsstöd av engångsnatur som är avsett för långtidsarbetslösa som fyllt 60 år. Pensionsstödet gäller
dem som fyllt 60 år och som varit 5 år arbetslösa och kostnaden är 38 miljoner euro
2017.

För att få bort ﬂitfällorna höjs rehabiliteringspenningen för unga och rehabiliteringspenningen för yrkesinriktad rehabilitering till
unga till samma nivå som garantipensionen,
användningen av rehabiliteringspenningen för
yrkesinriktad rehabilitering utvidgas även till
allmänbildande utbildning. Till alla som får
rehabiliteringspenning för unga betalas också reseersättning och ett anslag för skoltillbehör. Minimibeloppet av rehabiliteringspenningen binds till FPL-indexet. Förslaget ökar
statens utgifter med 14,2 miljoner euro.
Som en del av regeringens sysselsättningspakt föreslås ett tillägg på 17 miljoner euro
till arbets- och näringsbyråernas omkostnader för att effektivisera serviceverksamheten
så att för alla arbetslösa arbetssökande utarbetas en sysselsättningsplan, ordnas intervjuer med 3 månaders mellanrum och säkerställs
att sanktionsbestämmelserna verkställs inom
ramen för den gällande lagstiftningen.
Sammanlagt 14,5 miljoner euro anvisas för
kompetensprogrammet för unga vuxna, verkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet.
För den audiovisuella branschen föreslås ett
nytt produktionsincitament i syfte att öka
Finlands konkurrenskraft som en plats för både inhemska och utländska produktioner. På
grund av reformen föreslås ett tillägg på 9,5
miljoner euro till Tekes understödsfullmakt.

Sysselsättningspolitiken
Regeringen bereder en överföring av ansvaret
för att ordna arbets- och näringstjänster till
landskapen i början av 2019. Åren 2017—
2018 genomförs regionala försök med arbetssökande- och arbetsgivarorienterad sysselsättningsservice, genom vilka man skapar
en arbetssökande- och arbetsgivar-kundori-
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Migrationen
Åren 2016 och 2017 antas det komma 10 000
asylsökande. Andelen som får positiva asylbeslut uppskattas vara 24 % 2016 och 30 %
2017. Antalet positiva beslut om familjeåterförening uppskattas beröra 1 000 personer
om året. I tabellen nedan ﬁnns de uppskattade tilläggsutgifterna för asylsökande jämfört
med det tidigare etablerade antalet 3 000�4
000 asylsökande per år. År 2017 beräknas
utgifterna på grund av asylsituationen minska med ca 180 miljoner euro jämfört med
budgeten för 2016. Tyngdpunkten förskjuts
från mottagningsutgifter till integrationsutgifter då de som fått asyl ﬂyttas från förläggningarna till kommunerna.

Utkomstskyddet för arbetslösa
För att genomföra besparingen på 200 miljoner euro enligt regeringsprogrammet förlängs självrisktiden inom utkomstskyddet för
arbetslösa, minskas förhöjningsdelarna inom
det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, slopas förhöjningsdelen för lång arbetskarriär helt och hållet och förkortas den
maximala tiden för arbetslöshetsdagpenning
med 100 dagar. Ändringarna medför en besparing på 20 miljoner euro i statens utgifter.
Utkomstskyddet för arbetslösa revideras i
en mer aktiverande och sysselsättningsstödjande riktning. Arbetslöshetsförmånernas användningssyfte utvidgas för att ﬁnansiera rörlighetsunderstödet, startpenningen och lönestödet. Möjligheterna att använda startstöd
utvidgas. Antalet mottagare av lönestöd ökar
avsevärt. Som ett led i reformen slopas kostnadsersättningen för dem som studerar frivilligt med arbetslöshetsförmåner, vilket medför
besparingar på 29 miljoner euro i statens utgifter. Betalningen av kostnadsersättning till
unga som saknar yrkesutbildning för tiden i
arbetsprövning ökar statens kostnader med 7
miljoner euro.

Inom utrikesministeriets förvaltningsområde
orsakas tilläggsutgifter i första hand av behov
av personresurser i anslutning till ansökningar
om familjeåterföringar.
Inom justitieministeriets förvaltningsområde
orsakas utgifter av bland annat mera besvär
till domstolarna samt användningen av rättsbiträden i asylprocessen. Tyngdpunkten håller på att förskjutas från privat till offentlig rättshjälp. Till rättshjälpen riktas 11 miljoner euro 2016 och 8 miljoner euro 2017.
För domstolarna har budgeterats tilläggsutgifter på 12 miljoner euro 2016 och 11 mil-
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joner euro 2017. Flera lagändringar effektiviserar och påskyndar behandlingen av asylbesvär vid förvaltningsdomstolarna och högsta
förvaltningsdomstolen.

valtningsområde påverkar det ökade antalet asylsökande barnbidrags-, bostadsbidrags, arbetsmarknadsstöds-, och sjukförsäkringsutgifterna. Tilläggsutgiften är 89 miljoner euro 2016 och 106 miljoner euro 2017. Det
föreslås att arbetslösa arbetssökande som
fått uppehållstillstånd i Finland med stöd av
utlänningslagen ska betalas integrationsstöd
i stället för arbetsmarknadsstöd. Ändringen
beräknas minska utgifterna för arbetsmarknadsstöd med 3,4 miljoner euro och öka utgifterna för utkomststöd med 1 miljon euro
2017

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde
ökar mottagningsutgifterna (inklusive Migrationsverket och utbetalda stöd) med 240
miljoner euro 2017, vilket är 277 miljoner
euro mindre än 2016. Mottagningssystemet
omfattar i medeltal 13 000 personer 2017,
och mottagningsutgifterna är uppskattningsvis 50 euro per dag och person. För polisens
kostnader för att hämta och avlägsna personer ur landet reserveras ca 14 miljoner euro
och för frivilliga återresor 5,8 miljoner euro
2017. Antalet kvotﬂyktingar är fortfarande
750 personer 2017. Finland påverkas också
av EU:s gemensamma beslut att ﬂytta (s.k.
interna förﬂyttningar) och omplacera asylsökande.
Inom ﬁnansministeriets förvaltningsområde
utökas anslagen för magistraternas registreringsuppgifter med ca 130 000 euro 2017.
Inom undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde utökas anslagen med ca
25 miljoner euro 2016 och 2017 på grund
av att antalet elever inom den grundläggande utbildningen ökar. Inom den grundläggande utbildningen för dem som passerat läropliktsåldern ökar anslagen med 8 miljoner euro 2017. Antalet studerandeplatser inom yrkesutbildningen ökas med 2000, och för detta
anvisas full statlig ﬁnansiering, det vill säga
21 miljoner euro per år.

Den allmänna ordningen och säkerheten

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ökar tilläggsutgifterna för integrationsersättningar från 57 miljoner euro
2016 till 115 miljoner euro 2017. Ökningen
för integrationsutbildningen är drygt 30 miljoner euro vartdera året.

Inom justitieministeriets förvaltningsområde genomförs ﬂera strukturreformer. Rättshjälpsdistrikten under rättshjälpsbyråerna bildar sex ämbetsverk från och med oktober
2016. Dessutom bereds en strukturreform
av utsökningsväsendet och åklagarväsendet,
som blir klar 2018. Avsikten är att antalet
tingsrätter ska minska från och med 2017.

Antalet nybörjarplatser inom polisutbildningen höjs till 400 och för ändamålet föreslås ett
tilläggsanslag på 0,4 miljoner euro. Dessutom
riktas en anslagsökning på 5 miljoner euro
till polisens omkostnader bland annat för att
effektivisera kampen mot den grå ekonomin
och kampen mot terrorism.

Inom social- och hälsovårdsministeriets för-
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Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet utvecklas inom det nuvarande fängelsenätverket. För att säkerställa funktionsförmågan föreslås en anslagsökning på 3,7 miljoner euro
för Brottspåföljdsmyndigheten.

infaller 2017—2024.

Utvecklingssamarbetet
För det internationella utvecklingssamarbetet föreslås sammanlagt 0,9 miljarder euro.
Nivån på anslagen för utvecklingssamarbete
beräknas 2017 vara 0,40 % i relation till bruttonationalinkomsten.

För ersättningar motsvarande förverkandepåföljder som tilldömts staten föreslås ett anslag på 8 miljoner euro. Målsäganden i brottmål har möjlighet att söka ersättning hos
Rättsregistercentralen i fall där vinning av
brott har dömts förverkad till staten och förverkandepåföljden har verkställts. Förfarandet handlar om att samordna gärningsmannens eller en tredje persons nytta av brott
och skadeståndet i anslutning därtill.

Arktiska frågor
Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017—
2019. För samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området anvisas 1,8 miljoner euro, vilket är 0,2 miljoner
euro mera än 2016. Målet är också att arbeta för att internationell ﬁnansiering ska styras
till projekt som är viktiga för Finland.

Försvaret och krishanteringen
För anskaﬀningar av försvarsmateriel anvisas
480 miljoner euro, vilket är 65 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för
2016. Minskningen beror i huvudsak på tidigare ändringar i beställningsfullmakternas
utgiftstidtabeller och på en anslagsöverföring
till omkostnaderna.

Jordbruket och livsmedelsekonomin
För att underlätta jordbrukets lönsamhet anvisas ett tillägg på 16,7 miljoner för nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen samt 20,3 miljoner euro för kompensationsbidrag 2017.

Budgetförslaget innehåller tre nya beställningsfullmakter:
• Utgifterna för beställningsfullmakten
för materiell utveckling av försvarsmakten (519 miljoner euro) infaller 2017—
2025.
• För försvarsmaktens omkostnader föreslås en beställningsfullmakt på 181 miljoner euro, varmed avsikten är att skaffa bland annat fordon, reservdelar samt
service och underhåll av materielen.
• Utgifterna för anskaﬀning av underhålls- och ﬂygutbildningstjänster för
det utbildningssystem som ska ersättas
Vinka-utbildningen (32 miljoner euro)
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Energipolitiken

ningen för att minska eftersättningen av underhållet ökar med 100 miljoner euro. För
detta ändamål överförs dessutom 104 miljoner euro i ﬁnansiering som reserverats för nya
projekt. Byggandet av Västmetron ﬁnansieras med 83 miljoner euro.

För produktionsstödet för förnybar energi föreslås 273 miljoner euro, vari ingår ett tillägg
på 39 miljoner euro från och med 2016. Det
ökade anslagsbehovet påverkas av ändringar
i produktionskapaciteten.
För att förbättra den ﬁnländska industrins
konkurrenskraft införs ett kompensationsstöd
för de indirekta kostnaderna för utsläppshandeln, för vilket föreslås ett anslag på 43 miljoner euro 2017. De branscher som anges i
lag och där risken för kolläckage är särskilt
stor kan få stöd för att kompensera det högre elpriset till följd av utsläppsrättspriset.

Traﬁken

Bostadsbyggandet

För investeringar i och utvecklande av traﬁknätet reserveras 1,9 miljarder euro, vilket
är 209 miljoner euro mera än i den ordinarie
budgeten för 2016.

En räntestödsfullmakt på 1 410 miljoner euro riktas till bostadsproduktion som stöds av
staten. Byggandet och reparationer av bostäder för grupper med särskilda behov stöds
med investeringsstöd på 130 miljoner euro. Självriskräntan inom den 40-åriga räntestödsmodell som stöds av staten sänks tillfälligt från 3,4 procent till 1,7 procent till utgången av 2019. Inkomstgränser tas i bruk
i bostäder som staten stöder i huvudstadsregionen. Inkomstgränserna ses över för nya
boende och vid bostadsbyte, men de påverkar
inte andra boendes ställning. Fastighetsskatten för obebyggd mark höjs med 9 miljoner
euro.

År 2017 inleds fem nya traﬁkprojekt:
• Rv 6 Luumäki−Imatra,
• Rv 4 Uleåborg−Kemi,
• Rv 5 S:t Michel−Juva,
• Rv 12 Lahtis södra ringväg och
• Helsingfors−Åbo, fortsatt planering av
den snabba järnvägsförbindelsen.
Tilläggsﬁnansieringen av bastraﬁkledshåll-
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