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Vi behöver en familjepolitisk 
helhetsreform

Vi vill öka antalet kvinnor i arbetslivet, göra det 
lättare att kombinera familj och arbete samt 

minska löne- och pensionsskillnaderna mellan kvin-
nor och män. Samtidigt vill vi förbättra pappornas 
möjligheter till familjeledigheter och ge fler barn  
möjlighet att delta i småbarnspedagogiken. Därför 
föreslår vi en tredelad familjepolitisk helhetsreform 
som består av en reform av familjeledigheterna enligt 
6 + 6 + 6 modellen, förkortande av hemvårdsstödet 
och av att varje barn som är över tre år gammalt har 
rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik.

Nya jobb leder till bättre 
ekonomi och välfärd

Endast genom en hållbar tillväxt och en hög sys-
selsättningsgrad som ger skatteintäkter kan 

välfärdssamhället garanteras på lång sikt. Regerin-
gens målsättning att skapa 110  000 nya jobb och 
höja sysselsättningsgraden till 72 procent är rätt. 
Tyvärr har regeringen inte lyckats kombinera ord 
och handling. Det omtalade konkurrenskraftsavtal-
et räcker inte ensamt för att skapa tillräckligt med 
nya jobb. Därför föreslår vi ett sysselsättningspa-
ket med tio åtgärdsförslag för att förbättra sys-
selsättningen. Vi vill också införa ett nationellt pro-
gram för arbetsvälmående.

Utbildning, kunnande och forskning 
är nyckeln till Finlands framgång

Vi anser att en avgiftsfri och kvalitativ utbildning 
samt en högklassig forskning är nyckeln till 

SVENSKA RIKSDAGSGRUPPENS 
ALTERNATIVA BUDGET FÖR ÅR 2017

Politik handlar framför allt om värderingar. Även i ekonomiskt svåra tider är det möjligt att prio ritera 
och välja annorlunda. Vi vill i vår alternativa budget visa att det går att föra en ansvarsfull eko nomisk 

politik utan massiva och kortsiktiga ned skärningar i utbildning, studiestöd eller bistånd.  Vi vill också visa 
att genom att prioritera är det möj ligt att genomföra nödvändiga reformer såsom den familjepolitiska hel-
hetsreform vi föreslår. Vår alternativa budget ökar inte upplåningen mer än vad regeringens budgetförslag 
gör. Det finns alltid alternativ i politiken. Vårt budgetförslag är ett bättre alternativ för Finland som år 2017 
fyller 100 år.

DE VIKTIGASTE HELHETERNA:

Finlands framgång. Vi godkänner inte de massiva 
nedskärningarna i universitetens och högskolornas 
anslag, frysningen av universitets- och yrkeshög-
skoleindexet eller nedskärningen i TEKES forsk-
ningsanslag. Vi ökar också anslagen för det fria 
bildningsarbetet och för att trygga kvaliteten i gr-
undskolan. Vi vill också trygga den regionala till-
gängligheten för andra stadiets yrkesutbildning. 

Finland ska inte vända ryggen till mot
dem som har det allra sämst ställt

Vi anser att Finland bör bära sitt internationella 
ansvar. Vi godkänner inte regeringens skam-

lösa nedskärningar i utvecklingsbiståndet. Därför 
föreslår vi att biståndsanslagen höjs med 213 mil-
joner euro. Antalet flyktingar i världen kommer inte 
att minska, tvärtom. Den humanitära krisen i Sy-
rien och Irak är akut. Därför vill vi också höja flyk-
tingkvoten från 750 till 2500.

Beskattningen bör sporra till arbete

Vi tycker att målet med beskattningen bör vara 
att samla in tillräckligt med pengar för att kun-

na upprätthålla vårt nordiska välfärdssamhälle. 
Beskattningen ska motivera till arbete och företa-
gande. Därför vill vi genomföra en skatteväxling 
som minskar skatten på arbete och i motsvarande 
grad ökar skatten på konsumtion. Vi  föreslår att 
mervärdesskatten höjs försiktigt, med 0,5 procen-
tenheter, samt att inkomstskatten sänks i motsva-
rande grad, med cirka 400 miljoner euro. Vi ökar 
köpkraften mer än regeringen. För att sporra till 
företagande och skapa nya arbetsplatser höjer vi 
även hushållsavdraget. 
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De mest utsattas situation 
ska underlättas 

Vi vill stärka den sociala tryggheten. Ensam-
försörjarfamiljerna hör till de mest utsatta i 

samhället. Vi vill därför höja barnbidragets ens-
amförsörjartillägg och slopa kopplingen mellan 
utkomststödet och ensamförsörjartillägget så att 
ensamförsörjarnas ekonomiska situation förbät-
tras. Vi vill också hjälpa kvinnor som blivit utsatta 
för sexuellt eller annat våld genom att grunda 25 
nya skyddshem och tre våldtäktskriscenter. Vi vill 
minska risken för utslagning  av unga genom att öka 
anslagen för ungdomsverkstäder och uppsökande 
ungdomsarbete. Vi vill trygga missbrukarvården på 
båda nationalspråken. Vi anser att asylsökande ska 
har rätt att få moderskapslådan.

Våra seniorer ska ha rätt 
till en trygg ålderdom

Vi vill värna om våra äldre. Vi godkänner inte re-
geringens planer på att minska antalet personal 

inom äldrevården.  Samtidigt vill vi höja garantipen-
sionen för att underlätta de minst bemedlade pen-
sionärernas situation. Vi tar hand om våra vetera-
ner genom att öka anslagen för rehabilitering. Vi vill 
utreda ett gemensamt tak för kostnader som hänför 
sig till sjukvård. I stället för att ha ett tak för medi-
ciner, ett för rese-ersättningar och ett för vårdav-
gifter kunde det införas ett gemensamt kostnadstak.

Studiestödet bör bibehållas och 
inkomstgränserna höjas

Vi anser att alla ska ha samma möjligheter till 
högskolestudier, oberoende av socioekonomisk 

bakgrund. Vi godkänner därför inte regeringens 
hårda studiestödsnedskärningar. Vi vill bibehålla 
högskolestuderandes studiestöd på nuvarande nivå. 
Samtidigt vill vi inte att studerande ska bestraffas 
för att de jobbar. Därför föreslår vi att studiestödets 
inkomstgränser höjs med 50 procent.

Mindre byråkrati och mer effektivitet

Vi vill minska på byråkratin. Vi anser därför att 
kommunerna bör syssla med sådant som är 

viktigt för invånarna, medan onödiga uppgifter kan 
skäras bort. Vi godkänner inte regeringens nya 
symbolskatt,  båtskatten, som slår mot den vanli-
ga båtägaren och skapar onödig byråkrati. Vi anser 
att Landsbygdsverket MAVI borde avskaffas och att 
jordbrukarnas pappersvändande måste minskas.  Vi 
ökar också på stödet för frivilliga kommunsamman-

slagningar.  Vi vill effektivera arbetsförmedlingen 
genom att konkurrensutsätta delar av den.

Rättsvården, polisen och 
bekämpningen av den gråa ekonomin 
kräver resurser

Vi anser att rättsvården är en av grundpelarna för 
vår demokratiska rättsstat och även avgörande 

för vår konkurrenskraft. Därför vill vi trygga 
tillräckliga resurser för rättsvården. Den gråa 
ekonomin orsakar stora förluster av skatteintäkter 
för samhället. Vi vill öka polisens, åklagarväsend-
ets, domstolsväsendets, tullens och skatteförvalt-
ningens resurser för att effektivt kunna bekäm-
pa den grå ekonomin och därmed öka statens 
skatteintäkter. Ett fungerande polisväsende hör till 
garantierna för ett tryggt samhälle. Vi vill inte att 
polisens tillgänglighet och möjligheter till förebyggan-
de brottsbekämpning äventyras.

Det handlar om att prioritera

Vi föreslår en halvering av regeringens spets-
projekt, eftersom vissa av spetsprojekten mer 

verkar handla om att trixa med pengar än verk-
liga satsningar på något nytt. Vi anser också att 
det ineffektiva energiskattestödet för elintensiva 
företag och kompensationsstödet för utsläpps-
handel ska slopas, såsom bland annat VATT re-
kommenderat, och användas på ett bättre sätt. Vi 
tycker att regeringens bilskattesänkning bör åter-
tas, och användas till viktigare ändamål. Vi anser 
också att staten inte ska finansiera privat ägande 
och därför vill vi slopa skattefriheten för köp av 
första fastighet och första aktielägenhet. Samti-
digt tycker vi att de 140 miljoner euro regeringen 
har reserverat för krediter och finansinvesteringar 
inom utvecklingssamarbetet istället ska användas 
på egentligt utvecklingssamarbete.

“VI VILL I VÅR  ALTERNATIVA 
 BUDGET VISA ATT DET GÅR 

ATT FÖRA EN ANSVARSFULL 
 EKO NOMISK POLITIK UTAN 
 MASSIVA OCH KORTSIKTIGA 
 NED SKÄRNINGAR I UTBILDNING, 
STUDIESTÖD ELLER BISTÅND.
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VÅRA TIO PUNKTER FÖR ATT 
FÖRBÄTTRA SYSSELSÄTTNINGEN

ENDAST GENOM EN hållbar tillväxt och en hög sysselsättningsgrad kan välfärdssamhället 
garan teras på lång sikt. Regeringens målsättning att skapa 110  000 nya jobb och höja sys-

selsättningsgraden till 72 procent är rätt. Tyvärr har regeringen inte lyckats kombi nera ord och han-
dling då det kommer till nya arbetsplatser. Därför föreslår vi ett syssel sättningspaket med tio åtgärds-
förslag för att förbättra sysselsättningen. Vi tror att våra åtgärder skapar tillräckligt med nya jobb för 
att regeringens målsättning kan nås. 

1FLER KVINNOR PÅ ARBETS
MARKNADEN genom att förnya hem-

vårdsstödet och  systemet för familjeledigheter.  
I sin nuvarande form ökar dagens system löne- 
och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och 
män samt skapar hinder för en jämlik karriärs-
utveckling. Statistiken talar sitt tydliga språk, då 
unga kvinnors sysselsättningsgrad i alla nordiska 
länder är högre än i Finland.

2 ARBETE ÅT UNGA med en minijobs-
modell. Ungdomsarbetslösheten är på en 

alarmerande nivå och måste med olika åtgärder 
korrigeras snarast. I vår minijobsmodell får ung-
domar under 30 år tjäna 500 euro i månaden 
utan att inkomsten påverkar stöd eller andra 
förmåner. Arbetsgivarna betalar i sin tur lägre 
arbetsgivarkostnader då de anställer en ung per-
son.

3 GÖR DEN INKOMSTRELATERADE 
DAGPENNINGEN MER SPORRANDE 

 genom att höja summan och förkorta utbetal-
ningstiden.  Erfarenheterna av en liknande mod-
ell i Danmark är goda. Utredningar som gjorts 
i Finland visar att arbetslösa får ny anställning 
antingen strax efter att de blivit arbetslösa eller 
precis innan stödet tar slut. Därför är stödbe-
hovet störst i början av arbetslöshetsperioden. 

4SE TILL ATT ARBETSSÖKANDE OCH 
ARBETS   PLATSER HIT TAR  VAR  

 ANDRA  genom att konkurrensut sätta arbets-
förmedlingen. Genom att låta  privata  arbets-
förmedlingar stöda de offentliga TE-byråerna 
förbättrar vi matchningen mellan lediga ar-
betsplatser och arbetssökande. De regiona-
la försöken med privata arbetsförmedlingar i 
Nyland och Birkaland har visat sig vara lyckade.

5 HÖJ HUSHÅLLSAVDRAGET. Genom att 
höja övre taket på hushållsavdraget till 3 000 

euro och den avdragbara andelen av hushållsa-
vdraget till 60 procent ökar vi skatteintäkterna, 
stöder företagsamhet, sporrar kvinnodomin-
erade serviceyrken och förbättrar sysselsättnin-
gen. Samtidigt förbättrar vi egenföretagarnas 
möjligheter och motverkar grå ekonomi.

6 NYA ARBETSPLATSER TILL SMÅ 
OCH MEDELSTORA FÖRETAG med 

hjälp av  lokala avtal.Det är i de små och medel-
stora företagen som nya arbetsplatser skapas. 
Genom att tillåta lokala avtal i större ut-
sträckning gör vi det lättare för mindre företag 
att anställa. 

7 VI VILL HA ETT NATIONELLT 
 PROGRAM FÖR VÄLMÅENDE I 

 ARBETET. Vår ekonomi  förlorar årlien upp till 
25 miljarder euro pga. sjukpensioner, sjukfrån-
varo, sjuknärvaro och arbetsolycksfall. Bättre 
arbetshälsa skulle spara samhället miljarder 
samtidigt som det förbättrar individers livsk-
valitet. Särskilt bör vi främja mental hälsa gen-
om att förbättra arbetsvälmående och rehabi-
litering redan hos unga. 

8 HÖJ INKOMSTGRÄNSERNA FÖR 
STUDIE STÖDET med 50 procent. Re-

geringen skär i studiestödet, men förbjuder 
samtidigt studerande att försörja sig utan sank-
tioner. Årligen används ett stort antal arbetstim-
mar till studiestödets återbetalningsbyråkrati. 
Arbetserfarenhet underlättar i sin tur den nyu-
texaminerades övergång till arbetslivet, och de 
dynamiska effekterna av åtgärden förbättrar 
landets ekonomi. 

9 SLOPA BEHOVSPRÖVNINGEN AV UT
LÄNDSK ARBETSKRAFT. När de som 

idag är i arbetslivet går i pension behöver Fin-
land nya arbetstagare. Allas arbetsinsats är 
viktig, och en potentiell arbetstagares nation-
alitet ska inte ha betydelse. Avskaffandet av 
behovsprövningen möjliggör anställning till 
branscher som idag lider av brist på kunnig ar-
betskraft.  

10 AVSKAFFA DE PRAKTISKA 
 HINDREN för att asylsökande ska få ta 

emot arbete. De  långa vänte tiderna är bara en 
del av problemet. Det är också ytterst svårt att 
öppna ett bankkonto som ju är en förutsättning 
för att kunna betala ut lön för ett jobb. Därför är 
det ytterst viktigt att underlätta processen för 
asylsökande att få personbevis.
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Reformens målsättning 

Vi vill öka antalet kvinnor i arbetslivet, sän-
ka tröskeln för att ta emot arbete samt mins-

ka löne- och pensionsskillnaderna mellan män och 
kvinnor. Vi vill också göra det lättare att kombin-
era familj och arbete samt öka pappors möjligheter 
till familjeledigheter. Samtidigt vill vi att fler barn 
får möjlighet att delta i småbarnspedagogiken. Vi 
vill trygga alla barn en kvalitativ småbarnsfostran, 
oberoende av föräldrarnas ekonomiska ställning.

Varför behövs en reform? 

Antalet kvinnor i arbetslivet är lägre i Finland 
än i det övriga Nordiska länderna. Orsak-

en till detta är att vårt nuvarande hemvårdsstöd 
och familje ledighetssystem inte sporrar mödrar-
nas karriärsutveckling. Återgången till arbetslivet 
fördröjs och sänker samtidigt kvinnornas löne- och 
pensions nivå. 

I Finland deltar endast cirka 75 procent av barnen 
i småbarnspedagogik. Det här är betydligt mindre 
än i de övriga nordiska länderna och även i många 
andra OECD länder. Detta är oroväckande med tan-
ke på hur viktig småbarnspedagogiken är för bar-
nets inlärning, sociala färdigheter och utveckling. 
Trots detta har regeringen slopat den subjektiva 
dagvårdsrätten.

Vår reform är tredelad 

• Vi inför en 6+6+6 modell för familjeledigheterna.
• Vi förkortar tiden för rätten till hemvårdsstöd till  
maximalt 13 månader.
• Vi ger varje barn vid fyllda tre år rätt till fyra tim-
mar avgiftsfri småbarnspedagogik.

1Vi inför 6+6+6-modellen som ersätter den 
nuvarande inkomstrelaterade moderskaps-, 

faderskaps- och föräldraledigheten. Modellen ger 
vardera föräldern rätt till en sexmånadersperiod 

FAMILJEPOLITISK HELHETSREFORM

och den tredje perioden är valbar för någondera 
parten.

6+6+6-modellen sporrar pappor att ta ut mera 
familjeledigt. Om vardera föräldern nyttjar sin rätt 
maximalt blir den inkomstrelaterade familjele-
digheten 18 månader.

6+6+6-modellen förlänger den maximala inkom-
strelaterade delen av familjeledigheten till 12 
månader för alternativt den ena eller den andra 
föräldern (nuläget maximalt 10,5 månader för mod-
ern).

Beaktande att den förlängda inkomstrelaterade 
familjeledigheten (förlängs till maximalt 18 månad-
er) sparar på kostnader för dagvårdsplatser och 
hemvårdsstöd, blir nettokostnaden för 6+6+6-mo-
dellen jämfört med dagens system 154 miljoner 
euro om hälften av papporna använder sin föräldra-
ledighet.

Man bör kunna utvidga kretsen som kan använda 
rättigheterna, så att den sista sexmånadersperioden 
också kan användas av andra nära anhöriga. 

2Vi förkortar tiden för rätten till hem-
vårdsstöd till maximalt 13 månader. I dagens 

läge är man berättigad till hemvårdsstöd tills barnet 
har fyllt 3 år (maximalt cirka 26 månader). Genom 
att reformera hemvårdsstödet vill vi förbättra kvin-
nors ställning på arbetsmarknaden och på sikt nå en 
större jämställdhet när det gäller löner och pensioner.

Samtidigt ges familjerna rätt att flexibelt själv 
besluta när under barnets tidiga uppväxtår man 
nyttjar möjligheten till hemvårdsstöd.

Eftersom tiden för föräldraledighet förlängs blir 
behovet av hemvårdsstöd automatiskt mindre. I 
helhetreformen betyder detta att hemvårdsstödet, 
om familjen utnyttjar det direkt efter att ha tagit ut 
6+6+6 månader i föräldraledighet, kan utnyttjas tills 
barnet är 2 år och 7 månader.

Riksdagens utredningstjänst räknar med att en 
förkortning av hemvårdsstödet ökar de offentliga 
nettoutgifterna med omkring 75 milj. euro. Då har 
man beaktat i ena vågskålen att beloppet som ut-
betalas minskar och att skatteintäkterna ökar med 
flera på jobb, men i andra vågskålen ökar kostnaden 
för en utbyggnad av dagvården samtidigt som också 
kostnaden för arbetslöshetsersättningar ökar.
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3 Vi ger varje barn vid fyllda tre år rätt till 
fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik.

Bara tre av fyra (cirka 75 procent) finländska 
barn över tre år deltar i småbarnspedagogiken. 
Nivån är klart lägre än i de övriga nordiska län-
derna och i många andra OECD-länder. Detta är 
alarmerande med tanke på att forskningsresultaten 
entydigt visar att småbarnspedagogiken är vik-
tig för barnets inlärning, sociala färdigheter och 
utveckling. Trots detta har regeringen slopat den 
subjektiva dagvårdsrätten. Vi vill trygga en kvali-
tativ småbarnsfostran för alla barn, oberoende av 
föräldrarnas ekonomiska ställning.  Därför behöver 
vi reformera rätten till småbarnspedagogik enligt 
svensk modell.

Fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik inne-
bär sänkta dagvårdsavgifter för alla, vilket leder till 
en minskning av flitfällorna. Det ger också en bättre 
möjlighet att kombinera familjeliv och arbete samt 
att ta emot deltidsjobb.

Kostnaden för denna del av reformen är 125 mil-
joner euro om dagens timpris höjs. Ett oförändrat 
timpris skulle nästan halvera dagvårdsavgiften för 
en heldagsplats, vilket vi bedömer att är en oän-
damålsenligt stor sänkning.

Också med det förhöjda timpris som vi föreslår 
sjunker dagvårdsavgiften för en heldagsplats i alla 
inkomstkategorier jämfört med dagens nivå.

I helhetsreformen håller vi fast vid den subjek-
tiva dagvårdsrätten. Nästa steg i vår reform är att 
utreda en modell enligt vilken kostnaderna för 
familjeledigheterna kunde fördelas jämnare mellan 
föräldrarnas arbetsgivare.

 
KOSTNADER PÅ ÅRSNIVÅ:
1) 6+6+6, netto 154 milj. euro
2) Förkortad tid för hemvårdsstöd, 
   netto 75 milj. euro
3) 4 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik 
   netto 125 milj. euro
Totalkostnad   354 milj. euro

Om reformen träder i kraft 1.8 2017  
är kostnaden 177 miljoner euro.
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VÅR SKATTEVÄXLING

Vi anser att målet med vår beskattning bör vara 
att samla in tillräckligt för att kunna upprätt-

hålla vårt nordiska välfärdssamhälle. Beskattningen 
ska också motivera till arbete och företagande samt 
främja ekonomisk tillväxt och syssel sättning.

Vi vill gå längre än regeringen i målsättningen 
att sänka skatten på arbete. Vi anser att reger-
ingen gör rätt i att sänka skatten på arbete, samt 
genom åtgärder som är riktade till låginkomst-
tagare och pensionärer stärka alla medborgares 
köpkraft. Regeringens inkomstskattelättnader är 
en del av konkurrenskraftsavtalet. Lättnaderna 
är delvis en kompensation för att arbetspensions-
försäkringsavgifterna överförts på löntagarna. 

Vi vill därför öka köpkraften mer än vad re-
geringen gör. Vi vill genomföra en skatteväxling 
som minskar skatten på arbete och i motsvarande 
grad ökar skatten på konsumtion. Genom en mo-
derat höjning (0,5 procentenheter) av mervärdes-
skatten i alla momsklasser vill vi skapa rum för 
större inkomstskattelättnader än regeringen.

Vi använder de drygt 400 miljoner euro som vi 
får in på momshöjningen till inkomstskattelättna-
der över hela linjen, men också för andra åtgär-
der som särskilt stärker låginkomsttagares och 
pensionärers disponibla inkomster. 

Skatteväxlingen genomförs så att inkomstklyf-
torna i samhället inte ökar. En betydande del av 
skattelättnaderna används till dagpennings- och 
pensionsinkomster. Skatteväxlingen innebär för-
ändringar förutom i statens inkomstskatteskalor, 
även i grundavdraget, förvärvsinkomstavdraget, 
pensionsinkomstavdraget samt i tilläggsskatten 
som uppbärs på högre pensionsinkomster.

Ytterligare föreslår vi att mervärdeskatten för 
digital distribution ska vara densamma som för 
tryckt innehåll, som har den lägsta momssat-
sen. Denna enskilda stödåtgärd för utgivning av 
digitala publikationer beräknas minska statens 
momsskatteintäkter med 6 miljoner euro.

VI VILL GÅ LÄNGRE ÄN REGERINGEN I MÅLSÄTTNINGEN ATT SÄNKA SKATTEN PÅ ARBETE
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2 5241 500

NÄRVÅRDARE INOM 
KOMMUNALA HEMVÅRDEN

BRUTTO PENSION 18 000€/år

Tjänar

€/månad€/månad

437
Får

€/år till tack vare 
SFP:s skatteväxling

143
Ökar med

€/år till tack vare 
SFP:s skatteväxling

36,4
Vilket blir

€/månad till
11,9

Vilket blir

€/månad till



SATSA PÅ UNIVERSITETEN, 68,3M€

ÅTERTA NEDSKÄRNINGEN AV APOTEKSAVGIFTEN, 31,7M€

SATSA PÅ YRKESHÖGSKOLORNA, 32M€

STUDIEPENNING OCH BOSTADSTILLÄGG, 51,4M€

EN BÄTTRE GRUNDSKOLA FÖR ALLA, 32M€

SATSA PÅ YRKESUTBILDNINGEN, 20M€

SATSA PÅ FRITT BILDNINGSARBETE, 5M€

SATSNINGAR PÅ FORSKNING OCH INNOVATION 
(bl.a. TEKES), 73M€

FAMILJEPOLITISK HELHETSREFORM, 177M€

UTBILDNING OCH FORSKNING

INKOMSTSKATTESÄNKNING, 419M€

MOMSHÖJNING, 413M€

SLOPA BILSKATTESÄNKNINGEN, 67M€

SLOPAD SKATTEFRIHET FÖR FÖRSTA BOSTAD, 
95M€

HÖJT HUSHÅLLSAVDRAG, 90M€

SLOPAD BÅT- OCH FORDONSSKATT, 50M€

INTÄKTER FRÅN ÅTGÄRDER MOT GRÅ EKONOMI
OCH HÖJT HUSHÅLLSAVDRAG, 120M€

SKATTER OCH AVDRAG

FINLAND I VÄRLDEN

BEVARA BISTÅNDET VIA  
MEDBORGARORGANISATIONER, 100M€

BEVARA FN-BISTÅNDET TILL BARN  
OCH KVINNOR, 113M€

KREDITER OCH FINANSINVESTERINGAR FÖR  
UTVECKLINGSSAMARBETE, 140M€

HÖJ FLYKTINGKVOTEN TILL 2 500, 9,6M€



STÖD TILL ENSAMFÖRSÖRJARE, 24,5M€

HÖJD GARANTIPENSION, 12M€

MER PERSONAL FÖR ÄLDREVÅRDEN, 6,31M€

REHABILITERING FÖR ALLA VETERANER, 10M€

NYA SKYDDSHEM, 15M€

CENTER FÖR VÅLDTÄKTSOFFER, 0,9M€

MAMMALÅDA FÖR ASYLSÖKANDE, 0,12M€

UPPSÖKANDE UNGDOMSVERKSAMHET, 1,5M€

SOCIAL TRYGGHET OCH ÄLDREOMSORG

SLOPAT ENERGISKATTESTÖD, 218M€

LÅT UNIVERSITETEN SKÖTA STATSRÅDETS  
FORSKNINGSVERKSAMHET, 7M€

MINDRE PAPPERSKRIG FÖR BÖNDERNA , 15M€

SLOPAT KOMPENSATIONSSTÖD FÖR  
UTSLÄPPSHANDELNS KOSTNADER, 43M€

NEDSKÄRNING I SPETSPROJEKTEN, 168M€

MER SPORRANDE ARBETSMARKNADSSTÖD, 40M€

STÖD TILL FRIVILLIGA KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR, 25M€

NORMTALKO I KOMMUNERNA, 130M€

MINDRE BYRÅKRATI, MER INBESPARINGAR

AVRÄKNING TILL ÅLAND, 15M€

POLISEN, 10M€

RÄTTSVÅRDEN, 7M€

FOLKTINGET , 0,102M€

FISKE, 0,2M€

VIEXPO, 0,15M€

PIXNE, 0,2M€

ÖVRIGA TILLÄGG
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HUVUDTITEL 11

SKATTER OCH INKOMSTER 
AV SKATTENATUR

Svenska riksdagsgruppen vill genomföra en 
skatte växling som minskar skatten på arbete 

och i motsvarande grad ökar skatten på konsumtion. 
Genom en moderat höjning (0,5 procentenheter) av 
mervärdesskatten i alla momsklasser vill vi skapa 
rum för större inkomstskattelättnader än regerin-
gen.

I vår alternativa budget har vi använt de drygt 
400 miljoner euro som vi får in på momshöjningen 
till inkomstskattelättnader över hela linjen, men 
också för andra åtgärder som särskilt stärker låg-
inkomsttagares och pensionärers disponibla in-
komster. Skatteväxlingen genomförs så att inkomst-
klyftorna i samhället inte ökar.

För att sporra till företagande vill vi höja 
hushålls avdragets storlek från 2 400 till 3 000 euro. 
Dessutom vill vi öka den avdragbara andelen av 
arbets ersättningen från nuvarande 45 procent till 
60 procent och den avdragbara andelen av utbetald 
lön från nuvarande 15 procent till 30 procent. Det 
höjda hushållsavdraget beräknas minska statens 
skatteintäkter med 90 miljoner euro.

De extra satsningarna för att bekämpa grå 
ekonomi kombinerat med det höjda hushålls-
avdraget förväntas ha dynamiska effekter. Fler ar-
betsplatser inom servicesektorn förväntas inbringa 
extra skatteinkomster 120 miljoner euro.

Vi anser att regeringens sänkning av bilskat-
ten inte är motiverad i detta ekonomiska läge och 
föreslår att den slopas, vilket ger 67 miljoner euro 
mera i skatteintäkter.

För att utöka skatteintäkterna föreslår vi också 
att staten slopar skattefriheten för köp av första fas-
tighet och första aktielägenhet vilket beräknas ge 95 
miljoner extra i statskassan.

Ytterligare föreslår vi att mervärdeskatten för 
digital distribution ska vara densamma som för 
 tryckt innehåll, som har den lägsta momssatsen. 
Denna enskilda stödåtgärd för utgivning av digita-
la publi kationer beräknas minska statens moms-
skatte intäkter med 6 miljoner euro.

HÖJT HUSHÅLLSAVDRAG

Den finländska arbetsmarknaden förändras hela 
tiden. Andelen löntagare med ett fast anställ-

nings- eller tjänsteförhållande minskar samtidigt 
som frilansare och enmansföretagare ökar. Bland 
landets företagare har andelen enmansföretagare 
och näringsidkare stigit till två tredjedelar av den 
totala mängden. Det vittnar om att en större del 
av arbetet som tidigare utfördes av löntagare sköts 
idag av ensamföretagare och frilansare.

I dagsläget innehåller vårt skattesystem många 
slag av skatteavdrag. En del av avdragen gynnar 
företagsamhet och sysselsättning, en del minskar 
på svartjobben och en del gynnar utsatta grupper i 
samhället. Därför är det viktigt med en diskussion 
och en utvärdering av skatteavdragens betydelse. 
Alla skatteavdrag bör bedömas mot deras beräknade 
sysselsättande effekt. Införande av nya avdrag är 
motiverat om de bedöms stimulera sysselsättningen 
och därmed bidra till skatteintäkter.

Hushållsavdraget är ett gott exempel på en 
avdragsform som bidrar till skatteintäkter, gynnar 
företagsamhet och förbättrar sysselsättningsgraden. 
Dessutom hjälper hushållsavdraget i bekämpningen 
av grå ekonomi. Tidigare utvärderingar har visat att 
bortfallet av skatteintäkter av på grund av avdraget 
betalat sig tillbaka i och med att sysselsättningen 
och därmed också skatteintäkterna ökat. Därför 
vill vi höja hushållsavdragets storlek från 2 400 till   
3 000 euro. Dessutom vill vi öka den avdragbara an-
delen av arbetsersättningen från nuvarande 45 till 
60 procent och den avdragbara andelen av utbetald 
lön från nuvarande 15 till 30 procent.

11.01.01 Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
KOSTNAD: 90 000 000 

BEKÄMPNING AV GRÅ EKONOMI

Den gråa ekonomin i Finland orsakar stora  
förluster av skatteintäkter för samhället. 

Dessutom försvagar den grå ekonomin den all-
männa skatte moralen och försvårar konkurrens-
möjligheterna för företag som bedriver laglig verk-
samhet. Enligt vissa undersökningar (riksdagens 
revisionsutskott 2010) uppgår den gråa ekonomin 
till 10–14 miljarder euro, vilket motsvarar 5,5–7,5 
procent av bruttonationalprodukten. Detta betyder 
att den grå ekonomin orsakar ekonomiska förluster 
på 4-6 miljarder euro per år för samhället. 
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Bekämpningen av den förutsätter medvetna 
åtgärder av staten.  Det centrala för att nå pro-
grammets mål är att minska möjligheterna att 
begå brott, öka risken att åka fast samt förbättra 
myndigheternas förmåga att reagera när det gäller 
avslöjande och bekämpning av grå ekonomi. Polisen, 
åklagarväsendet, domstolsväsendet, tullen och skat-
teförvaltningen behöver därför tillräckliga resurser 
för att effektivt kunna bekämpa den grå ekonomin. 
Det är värt att komma ihåg att satsningarna på 
bekämpningen av den grå ekonomin snabbt betalar 
sig mångfaldigt tillbaka i form av skatteintäkter som 
inte annars skulle komma staten till godo. Därför 
har vi valt att sätta tilläggsresurser på 20 miljoner 
för förebyggande av grå ekonomi som i sin tur upp-
skattas ge tilläggsinkomster på 40 miljoner. 

11.01.01 Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster.
INTÄKT: 40 000 000 

Hushållsavdraget är ett gott exempel på en 
avdragsform som bidrar till skatteintäkter, gynnar 
företagsamhet och förbättrar sysselsättningsgraden. 
Dessutom hjälper hushållsavdraget i bekämpningen 
av grå ekonomi. Tidigare utvärderingar har visat att 
bortfallet av skatteintäkter på grund av avdraget 
betalat sig tillbaka i och med att sysselsättningen 
och därmed har också skatteintäkterna totalt sett 
ökat. Vi bedömer att höjningen av hushållsavdraget, 
som i sig minskar på statens skatteinkomster, sam-
tidigt genom sina dynamiska effekter ger tilläggsin-
komster på 80 miljoner. 

11.01.01 Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster.
INTÄKT: 80 000 000 

SKATTEVÄXLING

Vi tycker att målet med vår beskattning bör 
vara att samla in tillräckligt med pengar för 

att kunna upprätthålla vårt nordiska välfärdssam-
hälle. Skatter bör uppbäras effektivt och rättvist 
och grunda sig på betalningsförmåga. Beskattningen 
ska också motivera till arbete och företagande, den 
bör främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 
Bara genom en hållbar tillväxt och en hög sys-
selsättningsgrad, som genererar skatteintäkter kan 
välfärdssamhället garanteras, även på lång sikt.

Finlands position på World Economic Fo-
rums lista på världens mest konkurrenskraftiga 
länder har nyligen sjunkit till en tionde plats. Vår 
konkurrens kraft är inte tillräckligt bra och det ser 
vi, enligt företagarna i Finland, bland annat på att 
vår exportökning är långsammare än tillväxten på 
våra exportmarknader. Det finns därmed alltså 
goda skäl att reformera vår ekonomi. En av grund-

förutsättningarna är att det alltid ska vara lönsamt 
att ta emot jobb och att jobba. För att nå det målet 
krävs flera åtgärder. En av dem är att sänka skatten 
på arbete. Genom en sänkt skatt minskar risken 
för olika flitfällor och tröskeln för att ta emot jobb 
sjunker. Vi vill genomföra en skatteväxling som 
sänker skatten på arbete och ökar skatten på kon-
sumtion. Det gör vi genom att höja samtliga tre 
momssatser med 0,5 procentenheter. Totala sum-
man av höjningen av mervärdesbeskattningen ska 
motsvara summan för inkomstskattesänkningen.

I samband med att mervärdesskatten fastställs 
vill vi ändra på momssatsen för digitalt mediein-
nehåll. Vi föreslår att mervärdeskatten för digital 
distribution ska vara densamma som för tryckt 
innehåll, som har den lägsta momssatsen. Denna 
enskilda stödåtgärd för utgivning av digitala pub-
likationer beräknas minska statens skatteintäkter 
med 6 miljoner euro.

Största delen av mervärdesskattebasen utgörs 
av hushållens konsumtion, som står för nästa 70 
procent av mervärdesskatteintäkterna. Därför 
är det helt fundamentalt för oss att en höjning av 
mervärdesskatten går hand i hand med en inkomsts-
kattesänkning som vi även föreslår. Därför vill vi 
genom vår skatteväxling öka intäkterna och höja 
mervärdesskatten med 413 000 000 euro.

11.04.01. Mervärdesskatt.
INTÄKT: 413 000 000

11.01.01 Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster.
INBESPARING: 413 000 000 

SLOPAD SÄNKNING AV BILSKATTEN

Regeringen föreslår en sänkning av bilbe-
skattningen med sammanlagt ca 200 miljoner 

euro under regeringsperioden. Lindringen genom-
förs stegvis 2016-2019. Som en följd av regeringens 
förslag skulle bilskattens intäkter år 2017 minska 
med 67 000 000 euro. 

Vi anser inte att en sänkning av bilskatten är 
motiverad i dagens trängda ekonomiska läge och vi 
tror inte att den har väntade dynamiska effekter. Vi 
anser att den summa som staten förlorar i och med 
bilskattesänkningen istället borde användas för att 
finansiera åtgärder som främjar sysselsättningen, 
vilket i sin tur medför ökade skatteintäkter för att 
finansiera välfärden. Därför föreslår vi att bilskat-
ten ska hållas på år 2015 nivå.

11.10.03. Bilskatt.
INTÄKT: 67 000 000 EURO
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SLOPAD BEFRIELSE FRÅN 
ÖVER LÅTELSESKATT VID KÖP AV 
 FÖRSTA BOSTAD

En av de största skatteutgifterna på momentet är 
befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första 

bostad, vilken uppgår till uppskattningsvis 95 000 
000 euro.

I ekonomiskt utmanande tider finns det behov av 
att se över de offentliga utgifterna och se till att alla 
på ett rättvist sätt deltar i att förbättra den ekono-
miska situationen. 

Det är inte statens primära uppgift att via 
skatte lättnader uppmana till privat ägande, därför 
anser vi att köp av första fastighet och första aktie-
lägenhet är en förmån vi finländare kunde avstå 
från i detta läge. Det kan ha vissa mindre effekter 
på bo stadsmarknaden, men sannolikt påverkar 
inte förändringen marknaden i någon större mån. 
Därmed anser vi att man kan göra en inbesparing på 
95 000 000 euro genom att slopa överlåtelseskatten 
vid köp av första bostad. 

11.10.05 Överlåtelseskatt
INTÄKT: 95 000 000 EURO

BÅTSKATTEN BÖR SLOPAS

Införandet av en båtskatt riskerar att bli kontra-
produktiv, eftersom den tyvärr drabbar mest 

vanliga båtägare, arbetare och pensionärer som be-
höver båt i sina vardagliga liv. För det andra är båt-
skatten orättvis eftersom båtregistret som skatten 
baserar sig på inte är helt uppdaterat eller planerat 
att utgöra grunden för ett beskattningssystem. Vissa 
skulle betala, andra kanske inte, men säkert är att 
övervakningen och indrivningen av båtskatten blir 
svårt. För det tredje är båtskatten dyr att adminis-
trera och bära upp eftersom skatten ska införas som 
en punktskatt. Detta betyder att båtskattens enda 
sysselsättande verkan ligger främst på finansmin-
isteriet, skatteverket och Trafi. Härmed ökar re-
geringen mängden byråkrati, men tyvärr inte skat-
teinkomsterna på ett nämnvärt sätt. Ändå beräknar 
regeringen av någon orsak att skatten kommer att 
hämta in cirka 50 miljoner euro per år. 

En ny punktskatt av detta slag riskerar de facto 
att påverka den ekonomiska aktiviteten och syssel-
sättningen negativt. Förutom att skärgårds turismen 
och småbåtstillverkningen skulle lida av båtskatten, 

skulle en ytterligare följdverkan faktiskt vara en av-
sevärd extra kostnad för Finlands Sjöräddningssäll-
skap och den frivilliga sjöräddningen. Olyckligt 
är också att skatten skulle gälla motorcyklar och 
motorkälkar – som deras ägare redan betalat både 
mervärdesskatt och inte helt modesta bränsle-
skatter för. En punktskatt på motorcyklar och mo-
torkälkar minskar deras konsumtionsefterfrågan, 
försäljning och har en negativ effekt på de företags- 
och hobbyformerna där dessa fordon behövs.
 
KOSTNAD 50 000 000

“INFÖRANDET AV 
EN  BÅTSKATT 

 RISKERAR  ATT BLI 
KONTRA PRODUKTIV, 
 EFTERSOM DEN TYVÄRR 
 DRABBAR MEST  VANLIGA 
BÅTÄGARE,  ARBETARE 
OCH  PENSIONÄRER SOM 
BEHÖVER BÅT I SINA 
VARDAGLIGA LIV.
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INKOMSTER

HUVUDTITEL 23
STATSRÅDETS KANSLI
 
FORSKNINGEN SKA INTE STYRAS 
POLITISKT

Forskning ska vara en resurs som gynnar landets 
utveckling och välfärd. Målsättningen ska vara 

att Finland har en högklassig och relevant forsk-
ning som föder nya tankar och innovationer. För att 
forskningsanslagen ska riktas rätt så är det därför 
viktigt att anslagen för utveckling och forskning 
ska bedömas och beslutas av de instanser som har 
den bästa insikten och de bästa förutsättningarna 
att göra välgrundade och vetenskapliga bedömn-
ingar. Till dessa oberoende instanser kan exempel-
vis Finlands Akademi eller Tekes räknas. Statsrå-
det är däremot inte den instans som har de bästa 
förutsättningarna att bedöma hur forskningsanslag 
ska riktas och det är inte politikernas uppgift att 
välja nästa vinnare. 

23.01.22 Statsrådets utvecklings- och forskningsverk-
samhet
Regeringens budget 11 400
Vår alternativa budget 4 400
INBESPARING: 7 000 000

HUVUDTITEL 24
UTRIKESMINISTERIET

Vi anser att Finland ska vara en pådrivande och 
pålitlig aktör i det internationella samarbetet 

med målsättningen att skapa fred, trygghet och sta-
bilitet. Våra nordiska grannar utgör en naturlig förs-
ta dimension av det internationella samarbete och 
det nordiska samarbetet är en del av den gemenskap 
vi tidlöst identifierar oss med.

Vi försvarar idealen med ett gränslöst Europa, 
ett Europa som är möjligheternas världsdel, där 
individens trygghet och möjligheter genomsyrar de 
politiska besluten. EU-politiken ska bygga på so-
cialt och ekonomiskt hållbara värderingar i frågor 
som gäller global ekonomi, miljö och internationell 
säkerhet. Finland ska vara en en aktiv part i det nor-
diska, europeiska och transatlantiska samarbetet 
och som FN- och OSCE-medlem. 

Inom utvecklingsarbetet anser vi att det långsikti-

ga målet bör vara att komma upp till FN:s mål på 0,7 
procent av bruttonationalprodukten. Finland har, 
liksom den sittande regeringen, redan länge förbun-
dit sig till detta. Samtidigt väljer regeringen att sän-
ka nivån på biståndet. Vi vill att Finland ska vara en 
pålitlig aktör inom internationellt utvecklingsarbete 
och en nation som tar sitt ansvar i biståndspolitik-
en. Att slakta biståndet såsom regeringen gör och 
fortsättningsvis föreslår är inte acceptabelt.

UTVECKLINGSSAMARBETET 
BÖR TRYGGAS

Finland ska vara en pålitlig aktör i internatio-
nellt utvecklingsarbete och en nation som tar 

ett ansvar i biståndspolitiken. Det ska göras både på 
hemma plan genom mottagande av människor som 
blivit tvungna att fly från sina hem, men även genom 
aktivt deltagande i globala miljö-, klimat-, och ut-
vecklingsfrågor samt att utvecklingsländernas eko-
nomiska utveckling helhetsmässigt stöds. Vi vill inte 
att Finland drar undan sitt stöd för FN-organisa-
tioner eller att biståndsbudgeten slaktas. Vi kan inte 
acceptera att Finland inte tar sitt globala ansvar och 
att inbesparingar görs så att världens fattigaste och 
mest nödställda blir bortglömda. 

Regeringen föreslår i budgeten för 2017 att an-
slaget för internationellt utvecklingssamarbete 
minskar med 267 000 000 euro. En dylik radikal 
sänkning av biståndet, som den föreslagna inför 
2016 samt likaså nu 2017, gör att målet på att 
biståndsbudgeten ska vara på 0,7 procent av brutto-
nationalprodukten kommer att vara nästan omöjlig 
att nå inom en överskådlig framtid. Nivån på an-
slagen för utvecklingssamarbete beräknas ligga på 
uppskattningsvis 0,4 procent av bruttonationalin-
komsten år 2017.

I Finlands utvecklingspolitik vill vi lägga större 
vikt vid att stärka utvecklingsländernas egna före-
tagsverksamhet och egna skattebaser samt att för-
bättra utvecklingssamarbetets resultat, effekter och 
mätbarhet. Dessa målsättningar kommer att vara 
svåra att uppnå med tydliga resultat då regeringens 
inbesparingar drabbar speciellt multilateralt ut-
vecklingssamarbete och utvecklingssamarbete med 
enskilda länder och regioner.

24.30.66 Egentligt utvecklingssamarbete
Regeringens budget 535 195 000
Vår skuggbudget 748 195 000
TILLÄGGSSATSNING 213 000 000
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EGENTLIGT UTVECKLINGS-
SAMARBETE FRAMOM KREDITER

Målsättningen med biståndspolitiken ska vara 
att rädda människoliv, lindra mänskligt li-

dande och hjälpa de mest utsatta i världen. Det görs 
bäst genom egentligt utvecklingssamarbete. Re-
geringen föreslår i budgeten för 2017 att anslaget 
för internationellt utvecklingssamarbete minskar 
radikalt och att utvecklingssamarbetskrediter bev-
iljas anslag på 100 000 000 euro. Det innebär i 
praktiken att man väljer att flytta verksamheten 
inom utvecklingssektorn från egentligt utvecklings-
samarbete till lån och placeringar i internationella 
utvecklingsbanker eller fonder. Framom utveck-
lingssamarbetskrediter väljer vi att prioritera egen-
tligt utvecklingssamarbete.

24.30.80 Utvecklingssamarbetskrediter
Regeringens budget 100 000 000
Vår skuggbudget 0
INBESPARING 100 000 000

EGENTLIGT UTVECKLINGS-
SAMARBETE FRAMOM FINFUND

Målsättningen med biståndspolitiken ska vara 
att rädda människoliv, lindra mänskligt li-

dande och hjälpa de mest utsatta i världen. Det görs 
bäst genom egentligt utvecklingssamarbete. Re-
geringen föreslår i budgeten för 2017 att anslaget 
för internationellt utvecklingssamarbete radikalt 
minskar och att finansinvesteringar inom utveck-
lingssamarbetet beviljas ett anslag på 10 000 000 
euro. Det innebär i praktiken att man väljer att flyt-
ta verksamheten från egentligt utvecklingssamar-
bete till Finnfund, som erbjuder finansiering för pri-
vata företag. Detta gjordes i ännu större grad redan 
under 2016.

Finnfund erbjuder riskfinansiering i form av eget 
kapital, långfristiga investeringslån och kunskaper 
inom investeringar i utvecklingsländer med över 
30 års erfarenhet. En verksamhet som har goda 
målsättningar och behöver stöd, men inte på bekost-
nad av det långsiktiga biståndsarbete finska organi-
sationer har byggt upp. En plötslig och stor höjning 
av medlen skulle knappast ge den effekt man är ute 
efter. Vi vill inte urvattna finländska medborgaror-
ganisationers långsiktiga och kontinuerliga arbete 
i utvecklingssektorn eller skära i finansieringen till 
FN-organisationer på det sätt regeringen föreslår. 

24.30.88 Höjning av Finnfunds kapital
Regeringens budget 10 000 000
Vår skuggbudget  0
INBESPARING 10 000 000

EGENTLIGT UTVECKLINGS-
SAMARBETE FRAMOM  
FINANSIERINGSINVESTERINGAR 

Målsättningen med biståndspolitiken ska vara 
att rädda människoliv, lindra mänskligt li-

dande och hjälpa de mest utsatta i världen. Det 
görs bäst genom egentligt  utvecklingssamarbete. 
 Regeringen föreslår i budgeten för 2017 att an-
slaget för internationellt utvecklingssamarbete 
minskar radikalt och att finansinvesteringar 
inom utvecklingssamarbetet beviljas ett anslag på  
30 000 000 euro. Det innebär i praktiken att man 
väljer att flytta verksamheten inom utvecklings-
sektorn från egentligt utvecklingssamarbete till 
placeringar i internationella utvecklingsbanker eller 
fonder som förvaltas av andra utvecklingsaktörer 
och som stöder den privata sektorn. Vi väljer att 
prioritera egentligt utvecklingssamarbete.

24.30.89 Finansieringsinvesteringar inom 
utvecklingssamarbetet
Regeringens budget 30 000 000
Vår skuggbudget 0
INBESPARING 30 000 000

“MÅLSÄTTNINGEN MED 
BISTÅNDSPOLITIKEN  

SKA VARA ATT RÄDDA 
MÄNNISKO LIV, LINDRA 
MÄNSKLIGT  LIDANDE OCH 
HJÄLPA DE MEST  UTSATTA  
I VÄRLDEN. DET GÖRS 
BÄST GENOM EGENTLIGT 
 UTVECKLINGSSAMARBETE.
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HUVUDTITEL 25
JUSTITIEMINISTERIET

RÄTTSVÅRDEN BÖR HA 
 TILLRÄCKLIGT MED RESURSER

Vi anser att rättsvården är en av grundpelarna 
för vår demokratiska rättsstat. En fungerande 

rättsvård förutsätter också att alla delar i kedjan, 
det vill säga polis, åklagare, domstol, fångvård och 
utsökning, fungerar. Detta betyder att resursprob-
lem exempelvis hos åklagarväsendet senare syns 
i domstolarna, då ärendena hopar sig. Detta led-
er i sin tur till förlängda behandlingstider, vilket 
försämrar medborgarnas rättsskydd. En fungerande 
rättsvård är också avgörande för vårt lands 
konkurrens kraft. Företagen måste kunna lita på att 
deras ärenden behandlas smidigt och effektivt av 
domstolarna.  Vårt land har inte råd att äventyra ett 
fungerande rättsväsende och människors grundläg-
gande rätt till rättskydd. Därför är det ytterst viktigt 
att trygga en tillräcklig resursnivå för rättsvården.

Innan riksdagsvalet 2015 rådde det enig het 
mellan de politiska partierna om att rättsvården 
behöver en nivåhöjning. Tyvärr har regeringen inte 
förverkligat denna målsättning i en tillräckligt hög 
grad. Det är även viktigt att trygga resurserna så att 
asylsökandes rättskydd garanteras.

TILLÄGGSSATSNING 7 000 000
25.10.03 Omkostnader för övriga domstolar 
Regeringens budget 253 582 000
Vår skuggbudget  260 750 000

25.20.01 Utsökningsväsendets och konkursbevaknin-
gens omkostnader
Regeringens budget 103 383 000
Vår skuggbudget  105 547 000

25.30.01 Åklagarväsendets omkostnader
Regeringens budget 44 758 000
Vår skuggbudget  47 926 000

BEKÄMPNING AV DEN GRÅ
EKONOMIN FÖRUTSÄTTER 
RESURSER

Den gråa ekonomin i Finland orsakar sto-
ra förluster av skatteintäkter för samhället. 

Dessutom försvagar den gråa ekonomin den all-
männa skattemoralen och försvårar konkurrens-
möjligheterna för företag som bedriver laglig verk-
samhet. Enligt vissa undersökningar (riksdagens 

revisionsutskott 2010) uppgår den gråa ekonomin 
till 10–14 miljarder euro, vilket motsvarar 5,5–7,5 
procent av bruttonationalprodukten. Detta betyder 
att den gråa ekonomin orsakar ekonomiska förlus-
ter på 4-6 miljarder euro per år för samhället. 

Bekämpningen av den gråa ekonomin förutsät-
ter medvetna åtgärder av staten. Det centrala för 
att uppnå resultat är att minska möjligheterna att 
begå brott, öka risken att åka fast samt förbättra 
myndigheternas förmåga att reagera när det gäller 
avslöjande och bekämpning av grå ekonomi. Polisen, 
åklagarväsendet, domstolsväsendet, tullen och skat-
teförvaltningen behöver därför tillräckliga resurser 
för att effektivt kunna bekämpa den gråa ekonomin. 
Det är värt att komma ihåg att satsningarna på 
bekämpningen av den gråa ekonomin snabbt betalar 
sig mångfaldigt tillbaka i form av skatteintäkter som 
inte annars skulle komma staten till godo.

TILLÄGGSSATSNING 20 000 000

25.10.03 Omkostnader för övriga domstolar
Regeringens budget 253 582 000
Vår skuggbudget 260 750 000
  
25.20.01 Utsökningsväsendet och konkurs-
bevakningens omkostnader
Regeringens budget  103 383 000
Vår skuggbudget  105 547 000

25.30.01 Åklagarväsendets omkostnader
Regeringens budget 44 758 000
Vår skuggbudget  47 926 000

26. 10.01 Polisens omkostnader
Regeringens budget 687 678 000
Vår skuggbudget 702 678 00

28.10.01 Skatteförvaltningens omkostnader
Regeringens budget 405 929 000
Vår skuggbudget  410 929 000

28.10.02 Tullens omkostnader
Regeringens budget 159 150 000
Vår skuggbudget 165 650 000 
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HUVUDTITEL 26 
INRIKESMINISTERIET

MERA RESURSER TILL POLISEN

Ett fungerande polisväsende hör till en av grund-
pelarna i ett tryggt samhälle. Polisens verksam-

hetsförutsättningar har dock lidit märkbart under 
de senaste åren, då finansieringen har minskat på 
bekostnad av bland annat brottsutredningen och 
trafikövervakningen. Den bristande allokeringen 
av resurser till polisväsendet äventyrar polisens 
tillgänglighet samt möjligheterna till förebyggande 
brottsbekämpning.

Den fortgående minskningen i personalresurser 
kommer att synas bland annat i att brottsutred-
ningar tar längre tid och att färre brott blir utred-
da. Minskningen av personalresurser är också en 
fråga om arbetshälsa för dem som arbetar inom 
polisförvaltningen. Omständigheterna i polisens 
verksamhetsområde har förändrats och det tradi-
tionella polisarbetet har utmanats av nya säker-
hetshot som kräver en annan sorts verksamhet 
och expertis av polisen. Till dessa hör bland annat 
cyberbrottslighet, radikalisering och bekämpning av 
extremiströrelser och terrorism

26. 10.01 Polisens omkostnader

Regeringens budget 687 678 000
Vår skuggbudget 702 678 00
TILLÄGGSATSNING 10 000 000

HUVUDTITEL 27
FÖRSVARSMINISTERIET

Vi anser att Finlands försvarspolitik ska baseras 
på ett trovärdigt försvar. Den allmänna värn-

plikten är en grundbult i vårt försvar och utbild-
ningens kvalitet samt en tillräcklig materiell pre-
standa måste säkras. Vi vill fördjupa det nordiska 
försvarssamarbetet och fortsätta integreringen av 
de finländska och svenska försvarsmakterna. Vi ser 
att ett ännu tätare finsk-svenskt försvarssamarbete 
och potentialen i en långtgående samordning av vårt 
försvar gynnar båda nationerna. 

Finlands försvarsberedskap stöds av det om-
fattande och högklassiga frivilliga försvarssamar-
betet. Den militära beredskapen är ett kärnområde 
för den frivilliga försvarsutbildningen, men arbetet 
stöder även andra myndigheters än försvarsmak-
tens beredskapsarbete. Vi vill att medborgares vilja 
att delta i frivilligt försvarsarbete fortsättningsvis 
understöds.

DEN FRIVILLIGA FÖRSVARS-
UTBILDNINGEN BÖR TRYGGAS

I Finland har en försvarsmaktsreform nyligen ge-
nomförts, i syfte att skapa en mindre och mera ef-

fektiv försvarsmakt. Eftersom den krigstida reserv 
som kallas in till försvarsmaktens reservövningar 
nu har blivit avsevärt mindre, blir verksamhet som 
Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och dess 
medlemmar bedriver allt viktigare. MPK:s verksam-
het bygger på medborgarnas vilja att lägga sin fritid 
på att utbilda och utveckla försvarskunskaperna i 
Finland, något som ska uppmuntras, inte hämmas. 
Dessutom möjliggör den en större beredskap och en 
högre kunskapsnivå till ett förhållandevis lågt pris. 
Frivilligverksamhet som tjänar ett allmänbildande 
syfte och stöder den offentliga verksamheten bör stö-
das.

Den frivilliga försvarsutbildningen sköts i Finland 
framför allt av MPK och dess medlemsorganisa-
tioner. År 2015 deltog nästan 25 000 medborgare 
i MPK:s kurser. Det sammanlagda antalet utbild-
ningsdygn var cirka 44 000, vilket är en ökning med 
kring 1 000 dygn jämfört med året innan. 

Enligt regeringens budgetförslaget skulle anslaget 
för den frivilliga försvarsverksamheten minska med 
dryga 400  000 euro jämfört med ifjol. Detta kan 
komma att innebära nedskärningar i beredskaps- 
och säkerhetsutbildningen. Vi i Svenska riksdags-
gruppen vill inte att den frivilliga försvarsverksam-
heten försvagas. 

“EN HÅLLBAR 
 EKONOMISK POLITIK 

ÄR DEN BÄSTA  GARANTEN 
FÖR EN FUNGERANDE 
 OFFENTLIG SERVICE. 
UTAN GOD OFFENTLIG 
EKONOMI HAR VI INGEN 
FUNGERANDE ÄLDRE-
OMSORG, MÖDRARÅD-
GIVNING ELLER SKOLA I 
VÄRLDSKLASS.
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27.10.50 Stödjande av försvarsorganisationernas 
verksamhet
Regeringens budget 1 625 000 
Vår skuggbudget  2 028 000
TILLÄGGSSATSNING 403 000

HUVUDTITEL 28
FINANSMINISTERIET

Vi anser att för att få den offentliga ekonomin i 
balans krävs prioriteringar för att säkra kär-

nan i välfärden. Tyngdpunkten på riktade satsningar 
måste vara på dem som behöver det mest, speciellt 
barn och unga samt äldre hjälpbehövande och per-
soner med särskilda behov. Situationen i den offen-
tliga ekonomin är alarmerande. I takt med att be-
folkningen blir allt äldre kommer behovet av vård 
och omsorg att öka. Vi kan inte låna oss ett välfärds-
samhälle genom ohållbar skuldsättning. Dagens 
belåning ska betalas av våra barn och barnbarn. 
Att låna av kommande generationer är inte bara 
ett ekonomiskt utan också ett moraliskt problem. 
En hållbar ekonomisk politik är den bästa garanten 
för en fungerande offentlig service. Utan god offen-
tlig ekonomi har vi ingen fungerande äldreomsorg, 
mödrarådgivning eller skola i världsklass. 

Vi behöver också se över normer som belastar 
produktionen av service och tjänster. Utveckling 
och initiativ ska uppmuntras och stödas. Därför 
måste byråkratin granskas ur ett ändamålsen-
lighetsperspektiv, så att smidigheten ökas och 
stagnation kan undvikas. Samtidigt måste även 
olika stödformer som utbetalas kritiskt granskas 
för att stödformer ska vara ändamålsenliga. Livsk-
raftiga kommuner där närdemokratin fungerar är 
att föredra framom en centraliserad service- och 
beslutskoncentration. Staten ska inte spara genom 
att överföra uppgifter till kommunerna. Vi vill ha ett 
starkt kommunfält i framtiden i Finland. 

EFFEKTIVERA MYNDIGHETS-
UPPGIFTERNA SOM GÄLLER 
 LIVSMEDELSSÄKERHET

Det finns ett behov av att effektivera myndighet-
suppgifterna som gäller livsmedelssäkerhet. En 

del av effektiveringen är att minska på uppgifter där 
två myndigheter i praktiken sköter samma uppgift-
er. Livsmedelssäkerhetsverket kunde effektiveras 
på två punkter. Den första är laboratorietjänster-

na för livsmedelssäkerhet inom Livsmedelssäker-
hetsverket och Tullen. Genom att överföra laborato-
rietjänsterna till Tullen, kunde arbetet effektiveras 
utan att konsumenternas säkerhet äventyras. En 
överföring av laboratorietjänsterna skulle förutsät-
ta att anslagen för tullens omkostnader ökas med 
1 500 000 euro. Överföringen skulle således ge en 
inbesparing på 3 miljoner euro. 

Den andra delen är övervakningen av djurvälfärd 
samt djur- och växthälsa. För tillfället kan Livsme-
delssäkerhetsverkets och NTM-centralens över-
vakare besöka gårdar och inspektera samma djur 
och papper, men på olika dagar. Genom att över-
föra övervakningen till NTM-centralerna, kan man 
bättre koordinera gårdsbesöken och antalet besök 
skulle minska. Då skulle verksamheten effektiveras, 
göras mer kostnadseffektiv och det skulle underlät-
ta gårdarnas liv. Genom att skära 14 miljoner, kunde 
man föra över 7 miljoner åt NTM-centralerna för 
deras ökade uppgifter och fortfarande få en inbe-
sparing på 7 miljoner. 

28.10.02 Tullens omkostnader
Regeringens budget 159 150 000
Vår skuggbudget  165 650 000
TILLÄGGSSATSNING 1 500 000 

HÖJ AVRÄKNINGEN TILL ÅLAND

Efter överläggningar mellan Ålands landskaps-
regering och rikets regering klarlades det att 

regeringen inför behandlingen av statens bud-
get för 2017 avsåg bereda ett beslut om höjning av 
avräkningsgrunden från 0,45 % till 0,48 %. Efter 
budgetförhandlingarna i september meddelade re-
geringen att justeringen inte fanns med i statsbud-
geten för 2017.

Trots att regeringen inte tog upp höjningen i 
statsbudgeten finns det starka befogade grunder 
som motiverar en höjning av de statsmedel som 
överförs till landskapet. Utöver de förändringar 
som skett i statsbokslutets grunder som konsekvens 
av bolagiseringar av statliga verksamheter, som 
därmed påverkar avräkningen till Åland, bör det till 
exempel stå klart att en större befolkning medför 
högre utgifter för att upprätthålla den offentliga 
servicen. Under den tid självstyrelselagen har varit 
i kraft har befolkningsandelen ökat och uppgick vid 
årsskiftet 2015-2016 till närmare 0,53 %, från att 
ha utgjort bara 0,48% då systemet trädde i kraft. 
En höjning av avräkningsgrunden från 0,45 % till 
0,48 % skulle motsvara ca 15 000 000 euro. Ålands 
särskilda position som självstyrande område och 
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demilitariserat område måste respekteras inte bara 
i ord utan även i handling.

28.80.30 Avräkning till Åland
Regeringens budget 223 871 000
Vår skuggbudget  238 871 000
TILLÄGGSSATSNING 15 000 000 

MINSKA BYRÅKRATIN – 
AVSKAFFA MAVI

Vi vill minska byråkratin och öka på förvaltnin-
gens effektivitet. Jordbruket är utsatt för en av 

de tyngsta byråkratidjunglerna i landet. Vi har tre 
förvaltningsnivåer och en fjärde nivå för övervak-
ning. I dagens läge sköts jordbruksförvaltningen av 
Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket 
och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, 
medan övervakningen sköts av NTM-centralerna. 

Genom att minska antalet nivåer från tre till två, 
kan vi både effektivera verksamheten och minska på 
kostnaderna. Därför vill vi avskaffa Landsbygdsver-
ket från och med 1.7.2017. Då Landsbygdsverket 
upphör, skulle man föra över verksamheten på ett 
sådant sätt att Jord- och skogsbruksministeriet 
skulle sköta om utvecklingen och programuppdater-
ingar medan utbetalningar och övrig administration 
skulle skötas av kommunernas landsbygdsnäring-
smyndigheter. Trots att både kommunerna, genom 
statsandelar, och ministeriet skulle kompenseras 
för denna verksamhet, finns det utrymme för inbe-
sparingar. År 2017 skulle inbesparingarna uppnå 5 
miljoner euro och år 2018 skulle inbesparingarna 
uppnå 10 miljoner euro.

28.90.30 Statsandel till kommunerna för ordnande 
av basservicen 
TILLÄGGSSATSNING 4 000 000 

MINSKA KOMMUNERNAS 
UPPGIFTER 

Vår vision är starka primärkommuner också 
i fortsättningen. På det sättet kan man trygga 

närservice och lokal demokrati. För att detta ska ly-
ckas behöver vi nya arbetssätt i kommunerna som 
komplement till en vårdreform. Vi vill ha kommuner 
med tydliga och viktiga uppgifter. Via frivilliga kom-
munsammanslagningar och omorganisering av kom-
munernas uppgifter kan kommunerna sätta fokus på 
sådana uppgifter som tryggar deras livskraft även i 
framtiden. 

Kommunerna hade år 2012 totalt 535 lagstadgade 
uppgifter. De baserade sig på över 130 lagar och 
förordningar. De flesta tillkom på 1990-talet, men 

utvecklingen mot allt fler och mer detaljerade upp-
gifter har fortsatt under 2000-talet. Flera nya upp-
gifter har tillkommit även om man också målmed-
vetet under senaste åren har arbetat med att minska 
kommunernas uppgifter. Det arbetet bör fortsätta. 
Vi vill minska kommunernas uppgifter så att de kan 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet – en god när-
service åt finländarna. 

Genom att minska kommunernas uppgifter och 
effektivera administrationen och arbetssätten anser 
vi att man kan göra inbesparingar i kommunernas 
statsandelar. 

28.90.30 Statsandel till kommunerna för ordnande 
av basservicen
Inbesparing 130 000 000 

TILLRÄCKLIGT MED PERSONAL 
INOM ÄLDREVÅRDEN

Regeringen har som avsikt att justera, det vill 
säga sänka, dimensioneringen av personalen 

inom äldreomsorgen och effektiverade serviceboen-
det. Nuvarande miniminivå är 0,5, vilket i praktiken 
betyder att det på ett tio personers boende under ett 
dygn måste finnas fem skötare. Regeringens juster-
ing skulle sänka nivån till 0,4 vilket innebär att man 
sänker nivån på skötare från fem till fyra på ett bo-
ende med tio personer. Dessa fyra ska fördela mor-
gon-, kvälls- och nattskift mellan sig och det är lätt 
att räkna ut att det vid något skede i detta fall skulle 
leda till att det enbart finns en skötare på plats.

En stor del av personerna i äldreomsorgen be-
höver stöd och hjälp i sin vardag oberoende av tiden 
på dygnet. Vi anser dessutom att våra äldre fört-
jänar en god vård. Personalen åläggs redan idag ett 
stort ansvar. Att minska på antalet vårdare skulle 
öka på trycket. Flera expertinstanser har även kri-
tiserat sänkningen.

Vi anser att alla har rätt till ett värdigt liv, obero-
ende av ålder. Det måste finnas ett tillräckligt antal 
vårdare inom äldreomsorgen så att vårdarna har 
möjlighet att garantera att de kan erbjuda bästa 
möjliga vård inom rimlig arbetsbelastning. Vårdk-
valiteten är det viktiga. En alltför låg personaldimen-
sionering kan inte garantera en hygglig vårdkvalitet.

28.90.30 Statsandel till kommunerna för ordnande 
av basservicen
TILLÄGGSSATSNING 6 310 000 
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GRUNDANDET AV 
VÅLDTÄKTSKRISCENTER

Enligt Istanbulkonventionens 25 artikel ska 
 Finland grunda stödcentrum för brottsoffer som 

blivit utsatta för våldtäkt eller annat sexuellt våld. 
För tillfället finns det endast två våldtäktskriscenter 
i Finland. Enligt experter borde Finland grunda åt-
minstone tre väldtäktskriscenter. Ett så kallat låg-
tröskelkriscentrum skulle kosta cirka 300 000 euro 
om året.

28.90.30 Statsandel till kommunerna för ordnande 
av basservicen
TILLÄGGSSATSNING 900 000

Regeringens budget 8 542 914 000
Vår skuggbudget  8 424 124 000

DEN SVENSKSPRÅKIGA MISS-
BRUKARVÅRDEN BÖR TRYGGAS

Pixnekliniken i Malax är den enda missbruks-
klinik som ger svenskspråkiga missbrukare en 

möjlighet till anstaltsvård på modersmålet, främst 
alkoholistvård. Pixnekliniken betjänar både män 
och kvinnor. Pixnekliniken erbjuder platser för 
missbrukare från hela Finland. Det ges möjlighet 
till intensivkurser för personer med missbruk, an-
hörigkurser och anhörigsamtal samt eftervård och 
öppenvård.

Det är av största vikt att vård som fungerar på 
svenska kan erbjudas till personer med missbruk. 
Behovet är tacknämligt inte stort vilket givetvis är 
positivt, men för den enskilda drabbade och dennes 
närstående är vård på modersmålet en nödvändig 
och avgörande faktor för att man ska kunna tillfrisk-
na och återgå till samhället. Ifall möjligheten inte 
ges är utfallet oftast en stor ekonomisk kostnad för 
samhället, för att inte tala om de mänskliga tragedi-
er som riskerar uppstå. Medborgarna har en grun-
dlagsenlig rätt att bemötas jämlikt, och den rätten 
manifesteras för svenskspråkiga missbrukare i rät-
ten att ha tillgång till anstaltsvård på modersmålet, i 
de fallen det är motiverat.

För att garantera de ekonomiska förutsättning-
arna för den nödvändiga specialistvård som Pix-
nekliniken ensam utför i Finland krävs åtaganden 
också via statsbudgeten. Summan som krävs är inte 
stor, men av avgörande betydelse för att garantera 
rättvis, jämlik och i många fall livsviktig behandling 
för de medborgare som har svenska som modersmål 
och som bara kan tillgodogöra sig vårdåtgärder på 
svenska.

28.90.30 Statsandelen till kommunerna för ordnande 
av basservice
Regeringens budget 8 542 914 000
Vår skuggbudget  8 424 324 000
TILLÄGGSSATSNING 200 000

EKONOMISKT STÖD FÖR 
FRIVILLIGA KOMMUNFUSIONER

Finland har idag 313 kommuner. Antalet kom-
muner har minskat under de senaste tio åren 

till följd av medvetna åtgärder från statsmakten. 
År 1997 uppgick antalet kommuner ännu till 452. 
De små kommunerna täcker hälften av landets ar-
eal medan det finns nio städer med fler än 100 000 
invånare. I dessa nio städer finns 37 procent av Fin-
lands invånare och 40 procent av arbetstillfällena.

Vår vision är starka primärkommuner också 
i fortsättningen. På det sättet kan man trygga 
närservice och lokal demokrati. I vår modell ska 
kommunerna även i framtiden kunna ha ansvar för 
exempelvis socialvården. För att detta ska lyckas 
behöver vi stöd för att kommuner ska kunna ingå 
frivilliga kommunsammanslagningar, som komple-
ment till en vårdreform. Nu håller istället den en 
del av kommunens uppgifter, exempelvis via den 
planerade vårdreformen, på att flyttas bort från det 
lokala beslutsfattandet. Vi vill ha kommuner med 
tydliga och viktiga uppgifter. 

Vi vill öka på det statliga stödet för kommunre-
former för att trygga ett starkt kommunfält också i 
framtiden. 

28.90.31 Ekonomiskt stöd för kommunsammansla-
gningar
Regeringens budget 27 125 000
Vår skuggbudget  52 125 000
TILLÄGGSSATSNING 25 000 000 

SLOPA SKATTEÅTERBÄRING FÖR 
ENERGIINTENSIVA FÖRETAG

Sysselsättningen och näringslivet stöds med en-
ergiskattestöd. Det är tänkt att allmänna en-

ergiskattestöd ska främja konkurrenskraften för 
yrkesmässig verksamhet och energiintensiv indus-
tri samt konkurrenskraften för och användningen av 
förnybara energikällor. Det kan till viss del låta bra, 
men med facit på handen används stöden som före-
tagsstöd för storföretag som använder mycket en-
ergi. Samtidigt förvränger energiskattestöd mark-
naden eftersom möjligheten att få stöd varierar för 
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olika branscher och företag. Exempelvis behandlas 
små och stora producenter i dagens läge olika.

Årligen uppskattas staten förlora 200 miljoner 
euro i skatteintäkter på grund av energiskattestöden 
utan att få någon kompensation för utgiften. To-
talt uppskattas staten förlora upp till ungefär 400 
miljoner euro på skattestöd på en sänkt elskatt till 
industrin. Detta bekräftar även Statens ekonomiska 
forskningscentral - VATT i sin utredning. Det har 
påvisats att konkurrenskraften inte är beroende av 
energiskattestöden och stöden står därtill i strid 
med Finlands klimatmål. 

Energiskattestödet fördelas inte rättvist till olika 
företag på lika villkor. I detta ekonomiska läge be-
hövs insatser av alla sektorer och därför vill vi slopa 
skatteåterbäringen för energiintensiva företag och 
därmed göra en inbesparing på 218 000 000 euro.  

28.91.41 Energiskattestöd
Regeringens budget 251 000 000
Vår skuggbudget 33 000 000
INBESPARING 218 000 000 

“INNAN SENASTE RIKS-
DAGSVAL LOVADE 

ALLA PARTIER ATT INTE 
SKÄRA I UTBILDNINGEN 
ELLER I STUDIESTÖDET. 

REGERINGEN HAR 
HELT KALLT BRUTIT 

UTBILD NINGSLÖFTET 
GENOM ATT SKÄRA I 
HELA DEN FINLÄNDSKA  
UTBILDNINGS STIGEN. 
VI GODKÄNNER INTE 
REGERINGENS KORT-
SIKTIGA UTBILD-
NINGSNEDSKÄRNINGAR. 
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HUVUDTITEL 29 

UNDERVISNINGS- OCH 
KULTURMINISTERIET

Vi anser att bildning, utbildning och forskning 
är nyckeln till Finlands framgång även i fram-

tiden. Vi bör satsa på kunnande och utbildning för 
att Finland ska vara framgångsrikt internationellt 
och för att vi ska kunna bibehålla vår konkurren-
skraft. Finland bör vara en föregångare då det kom-
mer till kunnande, utbildning och forskning. En 
högklassig och avgiftsfri utbildning är den viktigaste 
förutsättningen för att alla, oberoende bakgrund, har 
samma förutsättningar att nå framgång i livet.

Innan senaste riksdagsval lovade alla partier 
att inte skära i utbildningen eller i studiestödet. 
Regeringen har helt kallt brutit utbildningslöftet 
genom att skära genomgående i hela den finländs-
ka utbildningsstigen. Regeringen har slopat den 
subjektiva dagvårdsrätten, andra stadiet står inför 
kraftiga nedskärningar och högskolornas finansier-
ing skärs massivt. Dessutom skär regeringen hårt 
i studiestödet.   Regeringens utbildningsnedskärn-
ingar riskerar att rasera vår utbildningsnivå. 
Utbildningsnedskärningarna har kritiserats av 
bland annat EK och OECD. Också många av våra 
ledande nationalekonomer har uttryckt sin oro över 
nedskärningar, bland annat årets Nobelpristagare i 
ekonomi, professor Bengt Holmström. Vi godkänner 
inte regeringens kortsiktiga utbildningsnedskärn-
ingar. 

ÖKAT ANSLAG TILL FOLKTINGET

Svenska Finlands folkting är ett samarbets organ 
som fungerar över de politiska gränserna för 

den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Alla 
riksdagspartier med svenskspråkig verksamhet del-
tar i arbetet. Med tanke på de viktiga uppgifter som 
Folktinget utför, är det nödvändigt att statsanslaget 
höjs. Folktingets lagstadgade uppgift är att stödja och 
stärka det svenska språkets ställning och kulturen på 
svenska, att bevaka och främja den svenskspråkiga 
befolkningens rättigheter samt att ge information om 
det svenska i Finland. De aktuella reformerna med 
vård- och regionförvaltningsreformen i spetsen har 
märkbart ökat Folktingets arbetsuppgifter. 

29.01.50 Vissa understöd
Regeringens budget 1 277 000
Vår skuggbudget 1 379 000
TILLÄGGSSATSNING 102 000

HÖJNING AV  KVALITETEN I 
 GRUNDSKOLAN

Finlands skola är än så länge bland de bästa i 
världen och vi ska ytterligare förbättra den. En 

avgiftsfri skola är den bästa garanten för ett jäm-
likt och jämställt Finland. En bred allmänbildning, 
mångsidiga språkkunskaper och sociala färdigheter 
är viktiga för medborgarnas och landets framgång. 
Under recessionen på 1990-talet förstod man klokt 
nog att skona kunskapssatsningarna från nedskärn-
ingarna. Det borde vi hålla i minnet också nu. 

Genom att satsa på kvaliteten på den allmän-
bildande utbildningen satsar man på barnens 
välmående och färdigheter. Den allmänbildande ut-
bildningen ska vara en av symbolerna för utbildning 
och kunnande i Finland.

29.10.30 Statsandelar och statsunderstöd för drifts-
kostnader för allmänbildande utbildning
Regeringens budget 720 558 000
Vår skuggbudget 752 558 000
TILLÄGGSSATSNING 32 000 000

TRYGGA  FÖRUTSÄTTNINGARNA  
FÖR DET FRIA BILDNINGS-
ARBETET

Fritt bildningsarbete är en viktig del av det 
livslånga lärandet. I Finland finns det 340 olika 

instanser som erbjuder fri bildning. Var femte fin-
ländare deltar varje år i den fria bildningens verk-
samhet. Fria bildningen arrangeras i fem olika in-
stitutionsformer: medborgarinstitut, folkhögskolor, 
sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsinsti-
tut. 

Den fria bildningen är öppen för alla, förmånlig 
och lättillgänglig. Den har varit speciellt avgörande 
för integreringen av invandrare. Det är främst via 
fria bildningens institutioner som invandrare haft 
möjlighet att lära sig Finlands nationalspråk. 

29.10.31 Statsandelar och statsunderstöd för drifts-
kostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete  
Regeringens budget 146 325 00 
Vår skuggbudget 151 325 000
TILLÄGGSSATSNING 5 000 000
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YRKESUTBILDNINGENS 
 REGIONALA TILLGÄNGLIGHET  BÖR 
TRYGGAS

Vi anser att regeringens nedskärningar på 190 
miljoner euro i yrkesutbildningen är omöjliga 

att genomföra med bibehållen kvalitet i undervisnin-
gen. Den leder dessutom till ojämlika förhållanden 
mellan olika regioner och deras invånare. Det finns 
en uppenbar risk att utbildningsutbudet i många re-
gioner kommer att bli klart sämre. Vi är särskilt be-
kymrade över att regeringen verkställer den krafti-
ga nedskärningen i yrkesutbildningen utan att ha en 
genomarbetad plan hur nedskärningen ska genom-
föras.

För att den regionala tillgängligheten ska kunna 
tryggas och för att yrkeskunniga personer även i 
framtiden mångsidigt ska kunna utbildas föreslår vi 
ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro för yrkesut-
bildningen.

29.20.30 Statsandel och statsunderstöd för yrkes-
utbildningens driftskostnader
Regeringens budget 725 789 000 
Vår skuggbudget 745 789 000
TILLÄGGSSATSNING 20 000 000

TRYGGA FINLANDS AKADEMIS 
VERKSAMHET

Finlands Akademi finansierar högklassig 
vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig 

inom vetenskapen och forskningspolitiken samt 
stärker vetenskapens och forskningens ställning. 
Finlands Akademi bidrar till att stärka den finländs-
ka forskningens förnyelseförmåga och göra forsk-
ningen mångsidigare och mer internationell. Verk-
samheten är av stor vikt samt en framgångsfaktor 
Finland behöver värna om när det gäller den högre 
utbildningen i vårt land.

29.40.01 Anslag för Finlands Akademi
Regeringens budget 12 081 000 
Vår skuggbudget 12 331 000
TILLÄGGSSATSNING 250 000

UNIVERSITETENS OCH 
YRKESHÖGSKOLORNAS 
FINANSIERING BÖR TRYGGAS

Regeringen skär i universitetens anslag med 50 
miljoner euro per år. Yrkeshögskolornas fi-

nansiering skärs med 25 miljoner euro per år. Re-

geringen har dessutom fryst universitets indexet 
och yrkeshögskoleindexet fram till 2019. Ned-
skärningarna ackumuleras och ökar under kom-
mande år, även i det fall att ekonomin skulle vända 
uppåt. Totalt kommer högskolorna och forskningen 
att mista hundratals miljoner euro. Vi godkänner 
inte nedskärningen i universitetens anslag och inte 
heller indexfrysningen.

Regeringen har också slopat den så kallade 
apoteks ersättningen för Helsingfors universitet 
och Östra Finlands universitet. Ersättningen har 
varit cirka 30 miljoner euro för Helsingfors univer-
sitet och cirka en miljon euro för Östra Finlands 
universitet årligen. Regeringens massiva utbild-
ningsnedskärningar slår särskilt hårt mot Hels-
ingfors universitet som för tillfället är vårt mest 
framgångsrika universitet. Vi godkänner inte denna 
nedskärning och anser att apoteksersättningen bör 
återinföras.

29.40.50 Statlig finansiering av universitetens 
verksamhet
Regeringens budget 1 795 674 000
Vår skuggbudget 1 863 974 000
TILLÄGGSSATSNING  68 300 000

29.40.52 Särskild statlig finansiering för under-
visning och forskning vid Helsingfors universitet och 
Östra Finlands universitet
Regeringens budget 0
Vår skuggbudget 31 700 000
TILLÄGGSSATSNING 31 700 000

29.40.55 Statlig finansiering av yrkeshögskolornas 
verksamhet
Regeringens budget 834 915 000
Vår skuggbudget 866 915 000
TILLÄGGSSATSNING 32 000 000

BIBEHÅLL HÖGSKOLE-
STUDERANDES STUDIESTÖD PÅ 
NUVARANDE NIVÅ   

Studiestödet är studerandes grundtrygghet. Nu 
skär regeringen i högskolestuderandes studie-

penning med ca 25 procent.  Ingen annan medbor-
gargrupp ställs inför lika stora nedskärningar i sin 
grundinkomst Detta trots att regeringen innan sen-
aste riksdagsvalet lovade att inte skära i studiestö-
det. Nu gör regeringen helt tvärtom. Det här visar 
regeringens nonchalans gentemot studerande och 
utbildningen. Det är inte acceptabelt att stävja stat-
ens skuldsättning genom att skuldsätta studerande.
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Studerandes jobb är att studera. De ska kunna 
leva utan att vara tvungna att lyfta lån. Jämlikhet 
inom utbildningen är något vi i Finland har varit 
stolta över. Det studiepenningsbetonade studie-
stödet har främjat ungas möjligheter att studera, 
oberoende  av sin ekonomiska bakgrund. Tack vare 
studiestödet har fler unga som inte kommer från en 
familj med akademisk bakgrund kunnat söka sig till 
högskolestudier.  Nu bryter regeringens åtstram-
ningspolitik ner dessa möjligheter i en klar mark-
ering av regeringens värderingar. Vi godkänner inte 
studiestödsnedskärningarna. Studiepenningen för 
högskolestuderande bör bibehållas på nuvarande 
nivå.

Eftersom vi inte godkänner regeringens studie-
stödsnedskärningar behöver studiestödet i vår 
modell heller i högre grad vara lånebaserat, såsom 
regeringen föreslår, och därmed minskar behovet av 
stats borgen för studielånet.

29.70.55 Studiepenning och bostadstillägg
Regeringens budget 655 381 000
Vår skuggbudget 715 781 000
TILLÄGGSSATSNING 46 400 000

29.70.52 Statsborgen för studielån
Regeringens budget 40 200 000
Vår skuggbudget 31 200 000
INBESPARING 9 000 000

STUDERANDES INKOMSTGRÄNSER 
BÖR HÖJAS MED 50 PROCENT

Samtidigt som regeringen skär hårt i studie stödet 
höjer den ändå inte studiestödets inkomst-

gränser för studerande. Detta är paradoxalt, med 
tanke på att studerandes behov att jobba vid sidan 
om studierna ökar då regeringen skär i studiestödet.

Studiestödets inkomstgränser orsakar problem 
för många studerande som tvingas att betala till-
baka stödmånader eller avbryta sitt jobb. Dessutom 
är arbetserfarenheten under studietiden en viktig 
första kontakt till arbetslivet och inom många bran-
scher en förutsättning för att få ett jobb. Samtidigt 
går onödiga arbetstimmar inom förvaltningen till 
studie stödets återbetalningsbyråkrati. Svenska 
riks dagsgruppen föreslår därför att studiestödets 
inkomstgränser höjs med 50 procent.

29.70.55 Studiepenning och bostadstillägg
Regeringens budget 655 381 000
Vår skuggbudget 715 781 000
TILLÄGGSSATSNING 14 000 000

MERA RESURSER TILL 
UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

Det är ett gemensamt ansvar att jobba för att de 
unga får bästa möjliga start i livet samt att sam-

hället aktivt stöder dem som är i behov av särskilt 
stöd. För att lyckas med den målsättningen krävs 
resurser. Alternativkostnaden, att inte hjälpa de 
unga till rätta, skapar på sikt betydligt högre kost-
nader. Utöver att det är en ekonomisk förlustaffär 
är det givetvis också en personlig tragedi när en ung 
människa slås ut. Varje ung människa måste garan-
teras en möjlighet att komma vidare i sitt liv, den 
uppsökande ungdomsverksamheten är ett verktyg 
för att så ska kunna ske.

29.91.51 Verkstadsverksamhet för unga och 
uppsökande ungdomsarbete
Regeringens budget 19 523 000
Vår skuggbudget 21 023 000
TILLÄGGSSATSNING 1 500 000

“DET ÄR INTE 
 ACCEPTABELT 

ATT STÄVJA  STATENS 
SKULDSÄTTNING  GENOM 
ATT SKULDSÄTTA 
 STUDERANDE.

SFP VILL ATT STUDERANDE 
SKA FÅ TJÄNA 
I MÅNADEN I  
STÄLLET FÖR DAGENS
   DET ÄR RÄTT-
   VIST, MED 
 TANKE PÅ ATT REGERINGEN 
HAR SKURIT I STUDIESTÖDET.

990€
660€
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HUVUDTITEL 30
JORD- OCH SKOGS-
BRUKSMINISTERIET

Vi anser att en stark inhemsk produktion av 
trygga råvaror och livsmedel måste garanteras. 

Därför måste det vara lönsamt att bedriva ett håll-
bart jord- och skogsbruk med beaktande av våra 
nordliga utmanande förhållanden. Genom hållbart 
utnyttjade av naturresurser, ny teknologi och åter-
vinning av material kan ett bioekonomiskt tänkande 
förena olika sektorer inom primärproduktionen och 
skapa nya utkomstmöjligheter inom landsbygdsnä-
ringarna. 

Vi vill också bibehålla arbetsplatserna inom 
fiskerinäringen i våra kustbygder och i insjöområdet 
samt också i framtiden kunna erbjuda konsument-
erna inhemska fiskprodukter. Därför är det också 
viktigt att hitta hållbara lösningar för att bekämpa 
de skador som skarven och sälen orsakar till yrkes-
fisket.

Att ålägga våra jordbrukare mer och mer byrå-
krati är ohållbart. Därför vill vi förenkla jord- och 
skogs bruksadministrationen.

MINSKA BYRÅKRATIN – 
LÄGG NER MAVI

Vi vill minska på byråkratin och öka på förvalt-
ningens effektivitet. Jordbruket är utsatt för 

den tyngsta byråkratin i landet. Vi har idag tre för-
valtningsnivåer och en fjärde nivå för övervakning. 
Därför vill vi avskaffa Landsbygdsverket. Då Lands-
bygdsverket upphör, skulle man föra över verksam-
heten på ett sådant sätt att Jord- och skogsbruk-
sministeriet. Trots att både kommunerna, genom 
statsandelar, och ministeriet skulle kompenseras 
för denna verksamhet, finns det utrymme för inbe-
sparingar. År 2017 skulle inbesparingarna uppnå 5 
miljoner euro och år 2018 skulle inbesparingarna 
uppnå 10 miljoner euro.

30.01.01 Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
Regeringens budget 22 171 000
Vår skuggbudget 24 171 000
TILLÄGGSSATSNING 2 000 000

LANDSBYGDSRÅDGIVNINGEN 
BÖR TRYGGAS

Avsikten med anslagen för landsbygdsfinansier-
ing är att trygga rådgivning av hög kvalitet som 

är regionalt och innehållsmässigt täckande, vilket i 

sig skapar förutsättningar för jordbruksproduktion 
i hela landet. Genom landsbygdsrådgivningen vill 
man förbättra landsbygdsföretagares konkurren-
skraft och kvaliteten på produkter och verksam-
het, förbättra miljön och landsbygden bl.a. genom 
uppgörande av odlingsplaner samt bredda mångsi-
digheten i landsbygdsnäringarna till att även om-
fatta t.ex. energiproduktion, landsbygdsturism och 
entreprenad. Landsbygdsföretagen blir allt större, 
vilket medför att jordbrukarens tid och kunskap 
blir en begränsande faktor för produktionen, och 
därmed ökar behovet av stöd och rådgivning. Lands-
bygdsrådgivningen har under de senaste åren satsat 
speciellt på företagsekonomi, företagsledning och 
att finna kostnadseffektiva metoder över hela pro-
duktionsprocessen. Det har varit nödvändigt med 
tanke på de nuvarande produktpriserna och den 
lönsamhetskris som jordbruket nu befinner sig i. 

Att låta rådgivningsorganisationernas statsbidrag 
ytterligare sjunka känns därför omotiverat.  Enligt 
statsrådets förslag till statsbudget för år 2017 kom-
mer anslaget till landsbygdens rådgivningsorganisa-
tioner att skäras rejält. För föreningar och samman-
slutningar som utför landsbygdsrådgivning innebär 
detta en ohållbar utveckling.

I grund och botten är det fråga om att trygga 
den inhemska livsmedelsproduktionen. Det råder 
stor enighet om att man skall satsa på inhemsk 
livsmedelsproduktion, på ekologiskt producerade 
livsmedel och på närproducerad mat. Alla tänkbara 
åtgärder måste därför vidtas för att det målet ska 
uppnås. Till det hör också rådgivning. I en tid när 
landsbygdsföretagare är allt mer sysselsatta med 
pappersarbete i form av stödansökningar, tillstånd 
och rapportering är rådgivning för landsbygdsföre-
tagare av allra största vikt för att klara av de allt 
ökande myndighetskraven. Då är det också skäligt 
att staten kommer emot genom att öka, istället för 
att minska, finansieringen för dylik rådgivning.

30.10.50 Statsbidrag för utvecklandet av 
landsbygdsnäringarna
Regeringens budget 3 466 000
Vår skuggbudget 5 866 000
TILLÄGGSSATSNING 2 400 000

4H-VERKSAMHETEN BÖR TRYGGAS

4H är en av Finlands största ungdomsorganisa-
tioner. 4H fungerar i hela landet, med beto ning 

på landsbygden. Verksamheten, som tar sig an och 
svarar på samhällsutmaningarna, byggs upp av ett 
stort antal frivilliga föreningsaktiva. Organisa-
tionens syfte är att erbjuda utbildande och utveck-
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lande verksamhet för unga. 4H:s verksamhet inbe-
griper bland annat arbetslivsträning för unga. Detta 
är verksamhet som är at största vikt för ungdomars 
framtida sysselsättning, speciellt på landsbyg-
den där sysselsättningsgraden ofta är lite lägre än 
i andra delar av landet. 4H:s understöd har sänkts 
under många år. Vi anser att verksamheten är för 
 viktig för att ständigt drabbas av sänkta bidrag. 

30.10.55 Statsbidrag för 4H-verksamhet
Regeringens budget 3 305 000
Vår skuggbudget 3 905 000
TILLÄGGSSATSNING 600 000

EFFEKTIVERA MYNDIGHETS-
UPPGIFTERNA SOM GÄLLER 
LIVSMEDELSSÄKERHET

Det finns ett behov av att effektivera myndighets-
uppgifterna som gäller livsmedelssäkerhet. En 

del av effektiveringen är att minska på uppgifter där 
två myndigheter i praktiken sköter samma uppgift-
er. Livsmedelssäkerhetsverket kunde effektiveras 
på två punkter. Den första är laboratorietjänster-
na för livsmedelssäkerhet inom Livsmedelssäker-
hetsverket och Tullen. Genom att överföra laborato-
rietjänsterna till Tullen, kunde arbetet effektiveras 
utan att konsumenternas säkerhet äventyras. 
Den andra delen är övervakningen av djurvälfärd 
samt djur- och växthälsa. För tillfället kan Livsme-
delssäkerhetsverkets och NTM-centralens över-
vakare besöka gårdar och inspektera samma djur 
och papper, men på olika dagar. Genom att över-
föra övervakningen till NTM-centralerna, kan man 
bättre koordinera gårdsbesöken och antalet besök 
skulle minska. 

30.20.02 Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
Regeringens budget 39 941 000
Vår skuggbudget 21 441 000
INBESPARING 18 500 000

MINSKA BYRÅKRATIN –  
AVSKAFFA MAVI

Vi vill minska på byråkratin och öka på förvalt-
ningens effektivitet. Jordbruket är utsatt för 

den tyngsta byråkratin i landet. Vi har idag tre för-
valtningsnivåer och en fjärde nivå för övervakning. 
Därför vill vi avskaffa Landsbygdsverket MAVI. Då 
Landsbygdsverket upphör, skulle man föra över 
verksamheten på ett sådant sätt att Jord- och sk-
ogsbruksministeriet skulle sköta om utvecklingen 
och programuppdateringar medan utbetalning-
ar och övrig administration sköts av kommuner-

nas landsbygdsnäringsmyndigheter. Trots att både 
kommunerna, genom statsandelar, och ministeriet 
skulle kompenseras för denna verksamhet, finns det 
utrymme för inbesparingar. År 2017 skulle inbespa-
ringarna uppnå 5 miljoner euro och år 2018 skulle 
inbesparingarna uppnå 10 miljoner euro.

30.20.03 Landsbygdsverkets omkostnader
Regeringens budget 24 202 000
Vår skuggbudget 23 202 000
INBESPARING 11 000 000

FINLANDS YRKESFISKAR-
FÖRBUNDS VERKSAMHETS-
FÖRUTSÄTTNINGAR

Finlands EU-medlemskap, en ökad internatio-
nell konkurrens samt vissa nationella faktorer 

har under de senaste åren kraftigt förändrat fisker-
inäringens verksamhetsförutsättningar i vårt land. 
Näringens utveckling har till många delar varit neg-
ativ även om man kunnat notera ett allt större in-
tresse för fiskprodukter på marknaden. Konsumen-
ternas tillgång till inhemsk fisk har dock speciellt 
under den senaste tiden försämrats. Fiskerinäringen 
står därför inför stora utmaningar.

För att bibehålla arbetsplatserna inom fiskeri-
näringen i våra kustbygder och i insjöområdet samt 
för att också i framtiden kunna erbjuda konsumen-
terna inhemska fiskprodukter måste näringen kon-
tinuerligt utvecklas av fiskets organisationer och 
våra myndigheter. Finlands Yrkesfiskarförbund har 
som yrkesfiskarnas organisation härvidlag en cen-
tral position. Yrkesfiskarförbundet måste i denna 
situation tilldelas extra resurser för att effektivera 
utvecklandet av näringen och informationssprid-
ningen till fiskeriföretagarna. För att bland annatt 
förmedla information till fiskeriföretagarna, för 
att långsiktigt utveckla företagsverksamheten och 
företagsstrukturen inom näringen samt för att öka 
samarbetet mellan fiskeriföretagarna. Finlands 
Yrkesfiskarförbund finansierar sin verksamhet 
med medlemsavgifter från fiskarkåren. Emedan 
fiskarkåren en längre tid minskat har finansieringen 
försvårats. Finlands Yrkesfiskarförbund används re-
gelbundet som sakkunniginstans av myndigheterna 
och innehar en central roll i utvecklandet av fiskeri-
näringen i Finland.

30.40.51 Främjande av fiskerihushållningen
Regeringens budget 8 700 000
Vår skuggbudget 8 800 000
TILLÄGGSSATSNING 100 000
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REDUCERINGSFISKET BÖR 
TRYGGAS

Det största hotet mot Östersjön är övergödnin-
gen, som påverkar vattenkvaliteten, ekosyste-

mens funktion samt vattendragens friluftsanvänd-
ning. Vattendragens fiskbestånd har ändrats så 
att mörtfisk och braxen har märkbart ökat, vilket 
försvårar fiskandet av andra arter och minskar frit-
idsanvändningen av våra vattendrag. Reducerings-
fiskets syfte är att på ett hållbart sätt fiska underut-
nyttjad fisk och med den ta bort fosfor och kväve 
från eutrofierade vattenområden. 

Finland har i och med HELCOM:s aktionsplan 
(BSAP) för Östersjön förbundit sig till att reducera 
fosforutsläppen i Östersjön. Genom reducerings-
fisket skulle en del av detta mål kunna uppfyllas. I 
jämförelse med många andra vattendragsinvester-
ingar så är reduceringsfiske en mycket kostnadsef-
fektiv åtgärd. Utvecklandet av reduceringsfisket 
och säkerställandet av en oavbruten finansiering är 
nödvändiga för att kunna genomföra systemet effek-
tivt. Yrkesfiskarna måste garanteras en tillräcklig 
finansiering, så att de kan planera sitt fiske och ut-
föra de nödvändiga investeringarna. Det långsiktiga 
målet är att stabilisera marknadspriset för mindre 
värdefull fisk så att fiskandet av dessa arter sker 
kontinuerligt i och med marknadskrafterna. 

30.40.62 Främjande av fiskerihushållningen
Regeringens budget 20 881 000
Vår skuggbudget 20 981 000
TILLÄGGSSATSNING 100 000

HUVUDTITEL 31
KOMMUNIKATIONS-
MINISTERIET

Svenska riksdagsgruppen anser att välfungerande 
trafikförbindelser är nödvändiga för att landets 

alla regioner så långt som möjligt ska vara likvär-
diga. Staten har länge haft en uttalad strategi om 
hur hela landet ska hållas levande. Fungerande in-
frastruktur är grundbulten i det arbetet. Vi behöver 
också en fungerande kollektivtrafik och då det gäller 
väg- och bannätet är det viktigt att satsa såväl på 
förbättringar av existerande vägar och banor som 
på nyinvesteringar. Staten bör även ta ansvar för att 
nivån på skärgårdstrafiken hålls intakt.

BASTRAFIKLEDSHÅLLNING

För människors och företags rörlighet och mö-
jlighet att verka behövs fungerande bastrafikled-

er vars tillstånd upprätthålls. Under anslaget för 
bastrafikledshållning hör bland annat skötsel, an-
vändning och reparation av trafikledsnätet, livs-
cykelhantering, egendomsförvaltning, planer-
ing, investeringar för att förbättra trafiklederna, 
trafikledningssystem samt styrning av och informa-
tion om trafiken, forsknings- och utvecklingsverk-
samhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, 
sjökartläggning och andra uppgifter som den som 
upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har 
ansvar för samt till betalning av skadestånd som 
föranleds av trafikledshållningen.

I ett stort land kan det ibland vara utmanande 
att klara av att sköta alla uppgifter som går under 
momentet bastrafikledshållning. Vi anser att det 
i ekonomiskt mer utmanande tider ska ligga fokus 
på att upprätthålla redan existerande bastrafikled-
er och inte bygga upp konkurrerande förbindelser 
som gör att resurserna sprids ut på flera leder som 
ändå kopplar samma start och slutort. Därför vill vi 
minska anslaget för bastrafikledshållningen med 10 
000 000 euro. 

31.10.20. Bastrafikledshållning
Regeringens budget 1 279 000 000
Vår skuggbudget 1 269 000 000
INBESPARING 10 000 000 

“ATT ÅLÄGGA VÅRA 
JORDBRUKARE 

MER OCH MER BYRÅ-
KRATI ÄR OHÅLLBART. 
DÄRFÖR VILL VI 
FÖRENKLA JORD- 
OCH SKOGS  BRUKS-
ADMINISTRATIONEN.
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KÖP MER KOLLEKTIV-
TRAFIKTJÄNSTER

Välfungerande trafikförbindelser är nödvändiga 
för att alla regioner i så stor utsträckning som 

möjligt ska vara likvärdiga. Staten har länge haft 
en uttalad strategi om att hela landet ska hållas le-
vande. Fungerande infrastruktur är grundbulten i 
det arbetet. Riksdagen har också via budgetmedel 
satsat stora summor på att elektrifiera tågbanor, 
förbättra rälsarna och försnabba transporterna så 
att tågtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och 
miljövänligt alternativ. 

Beslutet att skära i anslaget för köp av kollek-
tivtrafiktjänster går stick i stäv med den uttalade 
viljan att utveckla tågförbindelserna. Y-tåget är ett 
exempel på en välanvänd kollektivtrafiktjänst som 
erbjöd invånarna en fungerande trafikförbindelse 
för pendling mellan västra Nyland och huvudstads-
regionen.

De nedskärningar som regeringen valde att göra i 
köp av kollektivtrafiktjänster i budgetpropositionen 
år 2016 hade direkta följder för medborgarna på 
många håll i Finland. Speciellt i huvudstadsregion-
ens kranskommuner, där en stor del av befolkningen 
pendlar från sin bostadsort till en annan kommun 
blev inverkan kraftig.

För att råda bot på de problem som uppstått vill 
vi att anslaget för köp och utveckling av kollek-
tivtrafiktjänster ökar så att fungerande kollek-
tivtrafikförbindelser säkras.

31.30.63 Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjän-
ster.
Regeringens budget 84 474 000
Vår skuggbudget 90 474 000
TILLÄGGSSATSNING 6 000 000

HUVUDTITEL 32
ARBETS- OCH 
 NÄRINGSMINISTERIET

Vi anser att det bara finns en utväg ur den lång-
variga ekonomiska krisen som har drabbat Fin-

land och Europa - vi måste jobba oss upp ur lågkon-
junkturen. Vi behöver fler jobb, fler som jobbar och 
vi måste jobba mer och längre. Detta ställer stora 
krav på kvaliteten och flexibiliteten i arbetslivet. 

Finland behöver en ny tillväxtpolitik som up-
pmuntrar till jobb, företagande, investeringar 
och framtidssatsningar. Vi anser att allt arbete är 
värdefullt och har betydelse för vår välfärd. Idag 
kommer det in färre personer på arbetsmarknaden 
än det går ut. Det kräver förmåga till nytänkande 
bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska 
beslutsfattare. Vi måste öka mängden arbetsföra 
finländare i arbete Vi behöver redan nu arbetskraft 
från utlandet för att få vår ekonomi att rulla. Därför 
måste vi avskaffa gränshindren på arbetsmarknaden 
och inom näringslivet. 

Små- och medelstora företag, men fungerande 
verksamhet ska uppmuntras att anställa, att ex-
pander och även att internationalisera sig och idka 
internationell handel. Det är i dessa företag de nya 
jobben uppstår. Samhällets uppgift är att skapa ra-
marna för företagen att verka inom. Dessa ramar 
måste vara flexibla och ge företagen möjlighet att 
vara framgångsrika. 

Det är vårt medmänskliga ansvar att hjälpa 
människor i nöd. Finland ska välkomna flyktingar 
som tvingats lämna sitt land eller sin region för att 
överleva. En fungerande integration är central i 
processen att få invandrare att hitta en plats i det 
finländska samhället. En ökad invandring förbättrar 
även Finlands snedvridna demografi. 

EFFEKTIVERA 
MYNDIGHETSUPPGIFTERNA SOM 
GÄLLER LIVSMEDELSSÄKERHET

Det finns ett behov av att effektivera myndighet-
suppgifterna som gäller livsmedelssäkerhet. En 

del av effektiveringen är att minska på uppgifter där 
två myndigheter i praktiken sköter samma uppgift-
er. Livsmedelssäkerhetsverket kunde effektiveras 
på två punkter. Den första är laboratorietjänster-
na för livsmedelssäkerhet inom Livsmedelssäker-
hetsverket och Tullen. Genom att överföra laborato-
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rietjänsterna till Tullen, kunde arbetet effektiveras 
utan att konsumenternas säkerhet äventyras. En 
överföring av laboratorietjänsterna skulle förutsät-
ta att anslagen för tullens omkostnader ökas med 
1 500 000 euro. Överföringen skulle således ge en 
inbesparing på 3 miljoner euro. 

Den andra delen är övervakningen av djurvälfärd 
samt djur- och växthälsa. För tillfället kan Livsme-
delssäkerhetsverkets och NTM-centralens över-
vakare besöka gårdar och inspektera samma djur 
och papper, men på olika dagar. Genom att överföra 
övervakningen till NTM-centralerna, kan man bät-
tre kordinera gårdsbesöken och antalet besök skulle 
minska. Då skulle verksamheten effektiveras, göras 
mer kostnadseffektiv och det skulle underlätta 
gårdarnas liv. Genom att skära 14 miljoner, kunde 
man föra över 7 miljoner åt NTM-centralerna för 
deras ökade uppgifter och fortfarande få en inbe-
sparing på 7 miljoner. 

32.01.02 Närings-, trafik- och miljöcentralernas 
omkostnader
Regeringens budget 179 626 000
Vår skuggbudget 186 626 000
TILLÄGGSSATSNING 7 000 000

VIEXPOS VERKSAMHET 
BÖR TRYGGAS

Vår ekonomi är beroende av små- och medelsto-
ra företags framgång och deras möjligheter att 

kunna sysselsätta. Vi vet att det är i små- och medel-
stora företag de nya jobben uppstår.

Österbotten är en av de regioner i vårt land som 
exporterar mest, det finns stark företagaranda och 
en tradition av framgångsrikt företagande. Genom 
att trygga andelslaget för exportfrämjande Viexpo i 
Österbottens och Mellersta Österbottens verksam-
hetsförutsättningar vinner små- och medelstora 
företag i hela landskapet. I övriga delar av landet 
sköter Finpro denna verksamhet, men i Österbotten 
har Viexpo exklusiv behörighet. Det tenderar att bli 
bortglömt när statliga pengarna fördelas genom un-
derstöd till sammanslutningar som främjar utrike-
shandel, näringspolitik och företags internation-
alisering. Vi vill trygga Viexpos viktiga verksamhet. 

32.01.40 Statsunderstöd för främjande av företagens 
internationalisering samt entreprenörskap
Regeringens budget 13 251 000
Vår skuggbudget 13 401 000
TILLÄGGSSATSNING 150 000

TEKES FORSKNINGSANSLAG 
BÖR TRYGGAS

Vi vill att stödjande av forsknings-, utveck-
lings- och innovationsverksamhet görs via 

oberoende instanser, som Tekes. Möjligheten för 
nya innovationer att uppstå och utvecklas måste 
kunna ske även utanför säsongsbundna politiskt 
prioriterade områden. Inom ramen för sin utbild-
ningsfientliga politik skär regeringen också kraftigt 
i Tekes anslag.  Att skära i Tekes finansiering och 
allokera anslag till politiska spetsprojekt kan leda 
till att det satsas på olönsamma affärsidéer istället 
för på Finlands nästa Nokia. Vi vill att det skapas 
förutsättningar för utveckling av produkter med ett 
högt förädlingsvärde.

Finland kan inte konkurrera globalt i kvantitet, 
vi kan endast vinna gällande kvalitet. Samhällsut-
vecklingen formar efterfrågan på marknaden och 
därför behövs förbättrat samarbete mellan näring-
slivet, utbildningen och forskningen. Det skapar 
förutsättningarna för nya innovationer att växa 
fram. Därför anser vi att man inte kan skära i Tekes 
finansiering och i stödet av forsknings-, utveck-
lings- och innovationsverksamhet i den grad som 
nu föreslås. Vi godkänner inte regeringens massiva 
nedskärningar i Tekes anslag.

32.20.40 Stödjande av forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet
Regeringens budget 274 500 000 
Vår skuggbudget  348 600 000
TILLÄGGSSATSNING 73 000 000

FORSKNINGSANSLAG FÖR 
 TRÄBYGGANDE

Främjande av träbyggande ingår i regeringspro-
grammet. De största hindren för träbyggande 

är för tillfället brandregler och avsaknaden av ge-
mensamma standarder. För att korrigera detta vill 
vi starta ett forskningsprojekt som strävar till att se 
över brandsbestämmelserna och göra lagstiftningen 
materialneutral - det finns ingen orsak till att vi har 
strängare lagstiftning än t.ex. Sverige. Finskt och 
svenskt trä brinner lika bra. (

32.20.40 stödjande av forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet
Regeringens budget 274 500 000 
Vår skuggbudget  348 600 000
TILLÄGGSSATSNING 1 100 000
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EFFEKTIVARE ARBETS-
FÖRMEDLING

För att kunna garantera finländarna ett gott ar-
betsliv under hela arbetskarriären krävs att 

staten är med och stöder under de perioder som det 
av olika skäl blir avbrott i arbetet. Finland behöver 
fler som arbetar och betalar skatter för att trygga 
välfärdssamhället. Det förutsätter bättre rehabi-
litering och fortbildning av dem som nu går arbet-
slösa. 

Den finländska arbetsmarknaden har under ett 
par decennier lidit av en obalans mellan utbud 
och efterfrågan. Det har delvis utbildats för stora 
årskurser inom vissa utbildningsområden medan 
antalet arbetsplatser minskat inom industri och 
produktion under 2000-talet. Utmaningen har legat 
i att hitta ett läge där arbetssökande och arbetsgiva-
re finner varandra effektivare.

Idag finns ett stort antal lediga jobb och ett stort 
antal arbetslösa. Ändå hittar inte de här två varan-
dra. En konkurrensutsättning av arbetskraftstjän-
sterna bör i högre grad möjliggöras för att skapa 
effektivare tjänster. Vidareutbildning skall ligga i 
fokus för att öka den arbetssökandes attraktivitet 
på arbetsmarknaden.

Det är uppenbart att dagens sysselsättningsåt-
gärder och vårt nuvarande sätt att sköta arbets-
förmedlingen inte fungerar. För att lösa de struk-
turella problemen krävs en omfattande reform där 
arbetskraftstjänsternas konkurrensutsättning i 
högre grad möjliggörs. Det vill vi stöda samtidigt 
som vi anser att det då är ändamålsenligt att minska 
på de offentliga arbetsförmedlingstjänsterna.

32.30.01 Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
Regeringens budget 173 131 000
Vår skuggbudget 148 131 000
INBESPARING 25 000 000 

EFFEKTIVARE ARBETS-
FÖRMEDLING

Finland behöver fler som arbetar och betalar 
skatter för att trygga välfärdssamhället. Det 

förutsätter bättre rehabilitering och fortbildning 
av dem som nu går arbetslösa. Bollandet med de 
långtidsarbetslösa mellan olika myndigheter gyn-
nar inte sysselsättningen och det måste upphöra. 
Konkreta sysselsättningsåtgärder måste införas. 
Sysselsättningstjänsterna måste bli effektivare, och 
arbetsförmedlingen måste göras effektivare och mer 

resursorienterad. Vidareutbildning skall ligga fokus 
för att öka den arbetssökandes attraktivitet på ar-
betsmarknaden.

Det bästa sättet att reformera sysselsättningst-
jänsterna är att ge ordentliga anslag åt försöket med 
de privata arbetsförmedlingstjänsterna så att tjän-
sterna på allvar kan tas i bruk. Regeringen tar här 
ett onödigt försiktigt steg i rätt riktning.

32.30.51 Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens budget 422 200 000 
Vår skuggbudget  437 200 000
TILLÄGGSSATSNING 15 000 000

SLOPA KOMPENSATIONSSTÖD FÖR 
UTSLÄPPSHANDELNS INDIREKTA 
KOSTNADER

Tidigare riktades auktioneringen av utsläpps-
rätter till finansieringen av Finlands utveck-

lings- och klimatarbete och det förfarandet fick 
positiv uppmärksamhet internationellt. Nu föreslår 
regeringen att utsläppshandelns intäkter riktas 
till den energiintensiva industrin. Detta trots att 
Statens ekonomiska forskningscentral sågade Ar-
bets- och näringsministeriets utkast på ändringar i 
lagen om utsläppshandeln. VATT har även gjort en 
utredning kring de negativa effekter av energiskat-
testöden överlag. Nu vill regeringen i enlighet med 
regeringsprogrammet finansiera stödet med inkom-
ster från auktioneringen av utsläppsrätter.

Momentet motiveras bland annat även med att 
målet är att trygga den elintensiva exportindus-
trins konkurrenskraft. Det har dock bevisats att 
företagens konkurrenskraft inte är avhängiga av 
energiskattestöden samt att stöden står i strid med 
Finlands klimatmål.

Att regeringen flyttar inkomsterna från finan-
sieringen av Finlands utvecklings- och klimatarbete 
gör att Finlands internationella anseende lider eft-
ersom vi istället väljer att stöda industrin, som har 
den största energiförbrukningen. Finlandsbilden 
lider av de stora nedskärningarna i utvecklingsar-
betet och att Finland redan mindre än ett år efter 
att Parisavtalet godkänts tar till åtgärder som inte 
gynnar vår klimatpolitik. 

32.60.46 kompensationsstöd för utsläppshandelns 
indirekta kostnader
Regeringens budget 43 000 000
Vår skuggbudget 0
INBESPARING 43 000 000 
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EN HÖJNING AV FLYKTINGKVOTEN

Finlands flyktingkvot har år 2014 och 2015 legat 
på 1 050 flyktingar per år och 750 för år 2016. 

För år 2017 föreslår regeringen en kvot på 750 fly-
ktingar, samtidigt som flyktingströmmarna inte har 
varit lika stora sedan andra världskrigets slut. I dag 
tvingas en människa fly sitt hem var fjärde sekund 
och det totala antalet flyktingar uppgår till 59,5 
miljoner. Europa tar emot mindre än 10 procent av 
världens flyktingar.

Finland är ett av världens rikaste och mest jäm-
lika länder. Vi behöver visa solidaritet med de som 
har det sämre. Det är vår tur att erbjuda andra det 
skydd som tidigare givits åt oss. Flyktingpolitiken 
ska bygga på humanitet och på skydd av mänskliga 
rättigheter. Ingen ska tvingas leva i otrygghet och 
misär. En ordentlig höjning av flyktingkvoten är ett 
bra sätt att långsiktigt hjälpa människor som har det 
svårt. 

Vi vill se en ordentlig och stegvis höjning av fly-
ktingkvoten. Finland tar emot många asylsökande 
och det motiverar en något lägre flyktingkvot än 
vad vi vill ha på lång sikt. Svenska riksdagsgruppen 
föreslår en höjning av flyktingkvoten från 750 till 
2500 flyktingar årligen. För att en person, som inte 
talar landets språk, inte är bekant med Finlands 
lagstiftning och normer och dessutom eventuellt har 
erfarenheter som är traumatiska ska hitta sin plats 
i samhället behövs fungerande integration. Därmed 
vill vi rikta tilläggsfinansiering till den statliga 
ersättningen för integrationsfrämjande verksamhet.

32.70.30 Statlig ersättning för integrationsfrämjande 
verksamhet
Regeringens budget 220 958 000
Vår skuggbudget 230 558 000
TILLÄGGSSATSNING 9 600 000

HUVUDTITEL 33
SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Svenska riksdagsgruppen vill rikta stöd till de 
svagaste grupperna i samhället – ensamförsör-

jarfamiljer, pensionärer, krigsveteraner och till dem 
som behöver rehabilitering.

Vi vill reformera utkomstskyddet för arbetslösa, 
så att det i högre grad sporrar till en nystart på ar-
betsmarknaden.

Vi vill även reservera tillräckliga anslag för att 
utöka skyddshemsplatserna och grunda nya stöd-
centrum för våldtäktsoffer. Vi anser att det är en 
rättvisefråga att även asylsökande mammor får 
moderskapsförpackningen.

Vård- och landskapsreformen som är under in-
tensiv beredning aktualiseras inte ännu i nämnvärd 
grad i nästa års budget. Svenska riksdagsgruppen 
förhåller sig kritisk till reformen. Vår utgångspunkt 
är en rättvis och jämlik tillgång till akutvård och 
dygnet runt-jour. Därför anser vi att reformen ska 
omfatta 18 landskap, alla med rätt att själva bestäm-
ma omfattningen på sin jourverksamhet och spe-
cialsjukvård.

Valfrihet ska genomföras i bashälsovården och 
delar av specialsjukvården. Närservicen ska klart 
definieras och tryggas. I motsats till regeringens 
planer anser vi att socialvården som inbegriper 
grundläggande socialvård, missbrukarvård, barn-
skydd och äldreomsorg bör förbli kommunens 
ansvar. Vi förutsätter att trovärdiga språkkon-
sekvensbedömningar görs innan besluten om 
vårdreformen fattas.

MAMMALÅDAN ÅT ASYLSÖKANDE

Kvinnor som beviljats asyl i Finland har rätt till 
moderskapsförpackningen, men de kvinnor 

som kommit till Finland men ännu väntar på beslut 
om asyl får ingen moderskapsförpackning. Det är 
självklart, att de som väntar på beslut har minst lika 
stort behov av all hjälp och stöd som de kan få med 
sitt nyfödda barn. Därför anser Svenska riksdags-
gruppen att även denna grupp borde få moderskaps-
förpackningen.

Nyfödda barn hör till den mest oskyldiga gruppen 
som tvingas lida av de rådande orättvisorna. Den 
ökade mängden asylsökande kan också innebära 

“VÅR UTGÅNGSPUNKT ÄR EN 
RÄTTVIS OCH JÄMLIK TILL-

GÅNG TILL AKUTVÅRD OCH 
DYGNET RUNT-JOUR. DÄRFÖR 
ANSER VI ATT  REFORMEN 
SKA OMFATTA 18 LANDSKAP, 
ALLA MED RÄTT ATT SJÄLVA 
BESTÄMMA OMFATTNINGEN 
PÅ SIN JOURVERKSAMHET OCH 
SPECIALSJUKVÅRD.
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att väntetiden för ett asylbeslut kan bli lång. Mod-
erskapsförpackningen skulle vara ett av de mest 
praktiska och konkreta sätt att hjälpa dessa barn 
och mammor. 

Man bedömer att det kan komma cirka 10  000 
asylsökande till Finland på årsnivå. En grov up-
pskattning, efter att man räknat bort andelen män, 
är att antalet spädbarn och barn som föds i Finland 
under väntetiden kan vara cirka 133 st./år. Värdet på 
en moderskapsförpackning är cirka 300 euro. Detta 
betyder att med en relativt liten summa kan vi välja 
att hjälpa de mest utsatta och oskyldiga i den rådan-
de katastrofen. 

33.10.50 Moderskapsunderstöd och statens under-
stöd vid internationell adoption
Regeringens budget 10 500 000
Vår skuggbudget 10 540 000
TILLÄGGSATSNING 40 000

HÖJT ENSAMFÖRSÖRJARTILLÄGG 
TILL BARNBIDRAGET

I Finland är barnfattigdomen en växande trend. 
Samtidigt som den allmänna inkomstnivån har 

stigit, har barnfamiljernas fattigdom ökat. Antalet 
barn som bor i mindre bemedlade familjer har nästa 
tredubblats på tjugo år. 

Barnfattigdom är vanligast i familjer med endast 
en försörjare. Ungefär 20 procent av alla famil-
jer är ensamförsörjarfamiljer och en majoritet av 
dessa, 86 procent, har en moder som försörjare. 
Nuförtiden är 20 procent av ensamförsörjarfamiljer 
låginkomsttagare, i mitten på 1990-talet var andelen 
ungefär 10 procent. Av familjer med två försörjare 
är 7 procent låginkomsttagare. Orsakerna till de 
låga inkomsterna hos ensamförsörjare är både 
arbetslöshet och nedskärningarna i inkomstöver-
föringarna. Det har visat sig vara svårare för en 
ensamförsörjare att återvända till arbetsmarknaden 
efter föräldraledighet.

Universella förmåner och service är grunden i 
bekämpningen av barnfamiljernas fattigdom. Ett 
stort hot mot barnfamiljernas ekonomi är nedskärn-
ingarna av stöd. Genom den generella nedskärnin-
gen på 0,85 procentenheter sparar regeringen 11,7 
miljoner i barnbidraget, vilket ytterligare försvagar 
levnadsnivån för familjer med de lägsta inkomster-
na. Vi vill återta inbesparingen och rikta summan på 
11,7 miljoner euro till att höja barnbidragets ensam-
försörjartillägg. Det betyder att tillägget stiger med 
6,2 euro i månaden per barn, dvs från 48,55 euro till 
54,75 euro per månad.

33.10.51 Barnbidrag
Regeringens budget 1 360 500 000
Vår skuggbudget 1 372 200 000
TILLÄGGSSATSNING 11 700 000

SLOPAD KOPPLING MELLAN BARN-
BIDRAGETS ENSAMFÖRSÖRJAR-
TILLÄGG OCH UTKOMSTSTÖD

Ensamförsörjarna hör till barnfamiljer med den 
allra svagaste ekonomin. Det ter sig orättvist 

att de i dagens läge i många fall går miste om nyttan 
med barnbidragets ensamförsörjartillägg. Därför 
bör kopplingen mellan barnbidragets ensamförsör-
jartillägg och utkomststöd slopas.

Idag påverkar ensamförsörjartillägget storleken 
på utkomststödet. Dagens utkomstskyddssystem 
leder till att det som staten ger med ena handen, 
tar kommunen med den andra. Utredningar visar 
att hushåll med en ensamförsörjande förälder mer 
än andra barnfamiljer är beroende av utkomststöd 
för sitt uppehälle. För att de ensamförsörjarhushål-
len där situationen är speciellt utmanande skall ha 
en nytta av en höjning av ensamförsörjartillägget, 
måste kopplingen till utkomststödet slopas.

Eftersom ändringen i lagen om utkomststöd med-
för tilläggsutgifter för kommunerna i form av en 
förhöjning av kostnaderna för utbetalda utkomst-
stöd bör kommunerna kompenseras genom en mots-
varande höjning av statsandelarna för kostnader i 
anslutning till det grundläggande utkomststödet. 
Vi vill göra denna förändring för att stöda en av de 
grupper som har det allra svårast i vårt samhälle, 
nämligen ensamförsörjarna.

Kombinerat med det förhöjda ensamförsörjartil-
lägget stärker dessa två åtgärder ensamförsörjarnas 
ställning sammanräknat med 24,5 miljoner euro.

33.10.57 Grundläggande utkomststöd
Regeringens budget 830 938 000
Vår skuggbudget 844 738 000
TILLÄGGSSATSNING 13 800 000 

GÖR DEN INKOMSTRELATERADE 
DAGPENNINGEN MER SPORRANDE

Vår arbetsmarknad har under ett par decenni-
er lidit av en obalans mellan utbud och efter-

frågan. Vi har bollat våra långtidsarbetslösa mellan 
olika myndigheter, istället för att införa konkreta 
sysselsättningsåtgärder. Utmaningen har legat i att 
hitta ett läge där arbetssökande och arbetsgivare 
finner varandra effektivare.
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Aktiva insatser från arbetsförmedlingen bör 
göras i början av arbetslöshetsperioderna eller di-
rekt vid permitteringar. Det är också viktigt att up-
pmuntra, också från statligt håll, till egen aktivitet 
genom att höja den inkomstbundna dagpenningen en 
aning och samtidigt förkorta utbetalningsperioden. 
Danmark har goda erfarenheter av en dylik modell. 
Undersökningar från Finland visar också att störst 
del av de som får ett nytt jobb får det genast i början 
eller i slutet av den tid man har rätt till dagpenning. 
Vi tror på att en förändrad modell leder till att flera 
snabbare återvänder till arbetslivet.

33.20.50. Statsandel till inkomstrelaterad 
dagpenning
Regeringens budget 1 086 000 000
Vår skuggbudget 1 046 000 000
INBESPARING 40 000 000

AURA-STÖDET FÖR BÄTTRE 
ARBETSHÄLSA

Regeringen vill öka konkurrenskraften genom 
att minska kostnaderna på arbetsmarknaden. 

Samtidigt vill man förlänga arbetskarriärerna både i 
början, mitten och slutet. Regeringen vill helt enkelt 
att finländarna ska jobba lite mera och längre. 

Ifall dessa målsättningar ska uppnås är det av 
största vikt att vi även satsar på arbetshälsan. 
Professor Guy Ahonen har i en rapport konstater-
at att samhället förlorar upp till 25 miljarder euro 
per år på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, 
sjuknärvaro och arbetsolycksfall. Genom att satsa 
på välmående i arbetslivet och rehabilitering kan 
samhället spara miljarder samtidigt som individens 
livskvalitet höjs.

En viktig del i satsningen på arbetshälsan är 
AURA-stödet som ges för arbetsrelaterad rehabi-
litering. Att spara på rehabiliteringen får lätt dyra 
konsekvenser, sparplanerna riskerar också leda till 
uppsägning av personal vi de olika rehabilitering-
senheterna. 

Att slopa AURA-rehabiliteringen hotar direkt 
den svenskspråkiga arbetsrehabiliteringen vid 
Härmä Rehab. Enheten i Härmä är den enda i landet 
som erbjuder arbetsrehabilitering på svenska. 
En nedkörning av verksamheten skulle betyda att 
svenskspråkiga inte längre får denna service på sitt 
modersmål. Regeringen bör se till att de språkliga 
rättigheterna tryggas också i framtiden när det 
gäller rehabilitering. 

33.30.60. Statens andel i de utgifter som föranleds av 
sjukförsäkringslagen
Regeringens budget 1 918 000 000
Vår skuggbudget 1 928 000 000 
TILLÄGGSSATSNING 10 000 000 

HÖJD GARANTIPENSION

Pensionärerna med låga inkomster drabbas 
svårast av regeringens 0,85 procents nedskärn-

ing av samtliga sociala förmåner. Också vård- och 
läkemedelskostnader stiger nästa år.

Garantipensionen garanterar för tillfället en min-
imipension på 766,85 euro i månaden för personer 
bosatta i Finland. De pensionärer som lever på ga-
rantipension hör till de mest utsatta i vårt samhälle. 
Svenska riksdagsgruppen vill därför höja beloppet 
för garantipensionen med 10 euro i månaden och 
föreslår därför 12 miljoner euro till på detta mo-
ment.

33.40.60 Statens andel i de utgifter som föranleds av 
folkpensionslagen och vissa andra lagar
Regeringens budget 3 629 000 000
Vår skuggbudget 3 641 000 000
TILLÄGGSSATSNING 12 000 000 

REHABILITERING FÖR ALLA 
KRIGSVETERANER

Krigsveteranerna har försvarat vårt lands 
självständighet. Omkring 22  000 krigsvet-

eraner finns fortfarande vid liv. Till följd av att de 
kvarlevande veteranerna har blivit färre har också 
anslaget för rehabiliteringsåtgärderna blivit mindre. 
Enligt veteranorganisationerna riskerar dock reha-
biliteringsanslagen sjunka till en alltför låg nivå.

Med beaktande av att antalet veteraner minskar 
och åldern hos dem som fortfarande lever har blivit 
högre föreslår vi att alla gränser för invaliditetsgra-
den slopas då stödet utbetalas.

Nästa år fyller Finland 100 år som självständig 
nation. Därför bör vi satsa på rehabiliteringen av 
våra frontveteraner. 

33.50.56. Utgifter för rehabilitering av 
frontveteraner
Regeringens budget 37 688 000
Vår skuggbudget 47 688 000
TILLÄGGSATSNING 10 000 000  
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25 NYA SKYDDSHEM

Våld mot kvinnor är ett samhälleligt problem 
som har sociala, hälso och ekonomiska kon-

sekvenser för både individen och samhället. Finland 
har ratificerat Europarådets konvention om före-
byggande och bekämpning av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. 
Syftet med den är att förebygga och utrota våld mot 
kvinnor, att skydda offer för våld samt att ställa 
våldsförövare till svars för sina gärningar. Konven-
tionen blev för Finlands del bindande den 1 augus-
ti 2015 och förbinder parterna till bekämpande och 
förebyggande arbete för våld mot kvinnor och våld i 
hemmet. 

Våldet mot kvinnor anses vara en av de allvarli-
gaste kränkningar av de mänskliga rättigheterna i 
Finland. Uppfyllandet av konventionens huvudmål 
förutsätter omfattande, övergripande och samord-
nade tväradministrativa handlingsprogram. Ett av 
målen med konventionen är att garantera skyddsh-
emsplatser för offer och en nationell, avgiftsfri tele-
fontjänst för våldsoffer som är öppen dygnet runt. 
Enligt konventionen borde det finnas en skyddsh-
emsplats per 10 000 invånare. I dag finns det 19 
producenter av skyddshemstjänster i Finland med 
sammanlagt 120 platser. När det enligt rekommen-
dationen borde finnas 500. Under förra året räknade 
man att 300 personer blev utanför skyddshem-
sverksamheten, utan barnen medräknade. Då 
barnen räknas med blev 450 personer utan plats på 
skyddshemmen förra året. 

Eftersom Finland har förbundit sig till Istan-
bulkonventionen krävs det att fler skyddshem och 
skyddshemsplatser grundas. Vi föreslår därför 
en tilläggsfinansiering för skyddshemsverksam-
heten på 15 000 000. Det skulle innebära att 25 
nya skyddshem kunde påbörja verksamhet och att 
skyddshemsplatserna skulle öka med 175 nya plats-
er.

33.60.52. Statlig finansiering av utgifterna för 
skyddshemsverksamhet
Regeringens budget 13 550 000
Vår skuggbudget 28 550 000
TILLÄGGSSATSNING 15 000 000 EURO

HUVUDTITEL 35
MILJÖMINISTERIET

Vi anser att klimatförändringen och den ho-
tande globala färskvattenbristen hör till vår 

tids största utmaningar. Vår långsiktiga målsättning 
är ett koldioxidneutralt Finland där förbränning 
av fossila bränslen inte behövs. Vi behöver en am-
bitiös, långsiktig och förutsägbar klimatpolitik som 
kombineras med ekonomisk framgång och ökad 
mänsklig välfärd. Det förutsätter nationella, region-
ala och globala åtgärder. Miljön känner inga gränser 
och därför spelar EU en viktig roll i klimatpolitik-
en, liksom behovet av globala system reglerade i ett 
heltäckande fungerande internationellt klimatavtal. 
Mer satsningar på förnybar energi behövs också  
eftersom största delen av Finlands växthusgasut-
släpp kommer från produktion och förbrukning av 
energi, inklusive energiförbrukningen i trafiken. 

Samarbetet mellan Östersjöländerna är 
avgörande för en bättre framtid för Östersjön. 
Utökat samarbete behövs också kring Arktisområ-
det. När isen inte längre skyddar de sköra områdena 
och naturen så måste vi göra det. Biodiversitet och 
miljöns välmående påverkar våra framtida verksam-
hetsförutsättningar. 

EU:s nya avfallsdirektiv kommer enligt EU-kom-
missionens bedömning att skapa mer än 170  000 
direkta arbetstillfällen inom EU fram till 2035. De 
här arbetsplatserna uppstår främst inom materialå-
tervinningsindustrin.Avfallshantering och produk-
tutveckling är av stor vikt som grundpelare i den 
cirkulära ekonomin.

Svenska riksdagsgruppen understryker den 
cirkulära ekonomins betydelse i framtiden. 
Målsättningen är att minska mängden avfall när 
det kommer till. Väsentligt är också hur vi hanterar 
de sidoströmmar som   uppstår i produktutveck-
lingen och i produkternas eller avfallets livskedja. 
Det finns även en stor ekonomisk potential i den 
cirkulära ekonomin. Enligt en utredning som har 
gjorts av Sitra innebär den cirkulära ekonomin en 
ekonomisk potential för Finland på 1,5–2,5  miljarder 
euro fram till 2030.




