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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen
för 2020 (RP 29/2019 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskot-
tet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2020, som
överlämnades den 7 oktober 2019.

Inkomstposter

Inkomstposten sänks med 95 miljoner euro på grund av att kalkylen över skatteinkomster sänks
med 98 miljoner euro och kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 3 miljoner euro.

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag om höjda avskrivningar på nya
investeringar i maskiner och anläggningstillgångar skatteåren 2020—2023. Enligt propositionen
får i beskattningen göras dubbel avskrivning av anskaffningsutgifterna jämfört med de ordinarie
avskrivningarna. Höjningen av maximibeloppet gäller nya nyttigheter som anskaffats och tagits
i bruk 2020—2023. Utöver de samfundsskattskyldiga företagen ska också sammanslutningar, så-
som öppna bolag, kommanditbolag, näringsidkare och jordbruksidkare, ha rätt till höjda avskriv-
ningar, vilket minskar intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster med 9 miljoner
euro år 2020. Ändringen föranleder ett avdrag på 17 miljoner euro i den kommunala beskattning-
en av förvärvs- och kapitalinkomster år 2020. Avdraget ersätts genom en höjning av kompensa-
tionen för kommunernas förlorade skatteinkomster. I fråga om samfundsskatten minskar ändring-
en i avskrivningsrättigheterna inflödet med 89 miljoner euro år 2020. I överensstämmelse med
regeringsprogrammet kompenseras kommunerna till nettobelopp för ändringen i beskattnings-
grunden genom att utdelningen av samfundsskatt justeras så att effekten på skatteintäkterna är
neutral för kommunerna.

Anslag och balans

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 95 miljoner euro och ökningen
av anslagen med 101 miljoner euro ökar den kompletterande budgetpropositionen för 2020 sta-
tens behov av nettoupplåning med 196 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
2,2 miljarder euro 2020. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2020 uppgå till ca
110 miljarder euro, vilket är ca 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2020 justeras med ca 45 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att mot-
svara prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna är utgiftsramen för
2020 47 822 miljoner euro.

Efter förslagen i den proposition som kompletterar budgetpropositionen är de utgifter som hän-
förs till ramen 47 458 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2020 uppgår sålunda till ca 64
miljoner euro. Dessutom finns en tilläggsbudgetreservering på 300 miljoner euro till förfogande
år 2020.
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Politiska staber

I omkostnaderna för ministerierna föreslås ett tillägg på sammanlagt ca 1,6 miljoner euro i an-
knytning till det ökade antalet politiska statssekreterare och specialmedarbetare.

Tuve-nätet

I anslagen för inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden föreslås ett tillägg
på sammanlagt ca 1,8 miljoner euro för att täcka höjningarna av de avgifter som föranleds av för-
bättrandet av informationssäkerheten och cyberskyddet i Valtoris säkerhetsnät (Tuve-nätet).

Organisationsunderstöd

I understödet till organisationer som hör till utrikesministeriets ansvarsområde föreslås ett tillägg
på 0,2 miljoner euro. I verksamhetsunderstödet till fredsorganisationerna föreslås ett tillägg på
0,2 miljoner euro. I organisationsunderstöden till natur- och miljöorganisationer föreslås ett til-
lägg på 0,4 miljoner euro.

Kompetensutveckling

För kontinuerlig utveckling av lärande och kompetens inom undervisnings- och kulturministeri-
ets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 20 miljoner euro i överföring från momentet för of-
fentlig arbetskrafts- och företagsservice inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområ-
de. Anslaget är avsett att användas för att stödja reformen av det kontinuerliga lärandet och för
att genomföra omedelbara sysselsättningsfrämjande åtgärder med snabb verkan. För
samordningen  av dessa åtgärder föreslås en överföring på 1,2 miljoner euro från samma moment
till närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader.

Justitieministeriets förvaltningsområde

I Rättsregistercentralens omkostnader föreslås ett tillägg på 0,17 miljoner euro för utbyte av upp-
gifter om fingeravtryck ur kriminalregister i tredjeländer.

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2020

25.01.20 Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna av de s.k. WinCapita-
ersättningarna 20,0

24.30.66 Samprojekt inom utvecklingssamarbetet. Genomgångspost, 
motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.24.99. 2,8

32.20.46 Under momentet övergår man från reservationsanslag till fullmakts-
förfarande på ett anslagsneutralt sätt. Därför görs en justering i ramen i 
fråga om projekt som redan tidigare budgeterats. 13,5

32.30.42 Ändrad tidpunkt för inledande av den regionala kapitalplacerings-
verksamheten. 8,4

Sammanlagt 44,6
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För de ytterligare uppgifter som föranleds av det ändrade förfarandet för sökande av ändring i
barnskyddsärenden föreslås som en engångsåtgärd för de övriga domstolarna ett tillägg på 0,15
miljoner euro och för avhjälpandet av anhopningen av asylärenden ett tillägg på 1,0 miljoner eu-
ro. För högsta förvaltningsdomstolen och de övriga domstolarna föreslås ett tillägg av engångs-
natur på sammanlagt 2,32 miljoner euro på grund av det ökade antalet andra ärenden som gäller
uppehållstillstånd.

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet för egentligt utvecklingssamarbete finns det beredskap för den sjunde kapita-
lökningen i Afrikanska utvecklingsbanken. Av de avgifter som föranleds av höjningen av grund-
kapitalet är Finlands andel 30,4 miljoner euro, och av det infordringsbara garantikapitalet ca 470
miljoner euro.

Inrikesministeriets förvaltningsområde

I polisens omkostnader för 2020 föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för lokalutgifter av en-
gångsnatur.

För att trygga Räddningsinstitutets verksamhet föreslås ett tillägg på 2,4 miljoner euro för rädd-
ningsväsendet år 2020.

För Migrationsverkets utgifter för informationssystem av engångsnatur föreslås ett tillägg på 2
miljoner euro.

Försvarsministeriets förvaltningsområde

För anskaffningar av försvarsmateriel föreslås ett tillägg på 13,8 miljoner euro för projektet Flot-
tilj 2020. Tillägget föranleds av den ändring av beställningsfullmakten som föreslås i den fjärde
tilläggsbudgeten för 2019.

Finansministeriets förvaltningsområde

För Skatteförvaltningens omkostnader föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro. Tillägget föranleds
av ett behov av tilläggsfinansiering för AVA-projektet, inom ramen för vilket bil- och punktbe-
skattningen överförs från Tullen till Skatteförvaltningen.

För Statskontoret föreslås 405 000 euro för utveckling av koncernkalkylerna, vilket finansieras
genom en överföring från anslaget för främjande av produktiviteten.

För projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten föreslås ett tillägg
på 4,7 miljoner euro i överföring från anslaget för främjande av produktiviteten.

Det föreslås att investeringsfullmakten för Senatfastigheter höjs med 60 miljoner euro och att Se-
natfastigheters fullmakt att uppta lån höjs med 20 miljoner euro. Behovet av tilläggsfinansiering
föranleds av upplösningen av dotterbolag.
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På grund av de ändringar som föranleds av EU:s tilläggsbudget och uppskjutningen av brexit fö-
reslås ett avdrag på 119 miljoner euro i Finlands avgifter till EU.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

I Utbildningsstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för tryggandet av kon-
tinuiteten i ämbetsverkets verksamhet samt ett tillägg på 0,5 miljoner euro för genomförandet av
programmet Education Finland.

I fullmakten för Finlands Akademi föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro. De nationella kostna-
derna för superdatorn för det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsys-
tem EuroHPC täcks redan 2020 också med medel under arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde. Den finansiering som anvisas för detta ändamål ur Akademins fullmakt minskar så-
ledes med 10 miljoner euro år 2020.

För att finansieringsnivån ska bevaras på 2019 års nivå föreslås ett tillägg på sammanlagt 5,4 mil-
joner euro för utgifterna för vetenskap samt för statsandelen för museer, teatrar och orkestrar samt
kommunernas idrotts- och ungdomsväsende.

För fortsatt verksamhet för ett antidopingslaboratorium i Finland föreslås ett tillägg av engångs-
natur på 0,5 miljoner euro.

Jord- och skogsbruksministeriet

I omkostnaderna för Naturresursinstitutet föreslås ett tillägg på sammanlagt ca 1,2 miljoner euro
för det nationella genomförandet av lantbruksräkningen 2020, övervakningen av matsvinn och
direktivet om nationella utsläppstak.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

För basunderhållet av transportinfrastrukturen föreslås ett permanent tillägg på 0,7 miljoner euro
för anskaffning av ett system för automatisk vägning av fordon med anledning av EU-direktivet
om övervakning av tillåtna vikter för tunga fordon. I fullmakten för planering av banan Tammer-
fors—Jyväskylä föreslås en höjning på 3 miljoner euro, vilket inte föranleder någon anslagsök-
ning för 2020. I stödet till de trafikflygplatser och flygplatser som ligger utanför Finavias flyg-
platsnätverk föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

I arbets- och näringsministeriets omkostnader föreslås ett tillägg på 0,6 miljoner euro för inrät-
tandet av ett kompetenscenter för investeringar i hållbar samhällsutveckling.

I omkostnaderna för Säkerhets- och kemikalieverket föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för tryg-
gande av verkets verksamhet.

I innovationsstödet för skeppsbyggnad föreslås en fullmakt på 33,9 miljoner euro för nya fartygs-
projekt.
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På grund av den ändrade tidsplanen för inrättandet av regionala kapitalplaceringsfonder föreslås
för stödjande av företagens utvecklingsprojekt ett tillägg på 8,4 miljoner euro, som förblir oan-
vänt 2019.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

I statsandelen för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder föreslås ett til-
lägg på 1,4 miljoner euro. Behovet av tillägg föranleds av nödvändiga ytterligare satsningar på
att utveckla informationssäkerheten.

Under momentet för omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro. Anslagsbehovet föranleds av genomförandet av EU: s
förordning om kliniska läkemedelsprövningar.

Under omkostnadsmomentet för statens sinnessjukhus föreslås en höjning på 0,5 miljoner euro.
Efter tillägget kan staten betala kostnaderna för vården av en person som tagits in för psykiatrisk
vård oberoende av sin vilja i sådana situationer där personen inte har hemkommun i Finland och
vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon lagstiftning.

I anslaget för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro. An-
slagsbehovet föranleds av att utgifterna för transporter av avlidna som polisen beställt och de
rättsmedicinska undersökningar som polisen bestämmer har ökat.

Det föreslås att statens ersättning för tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet höjs med
110 miljoner euro. Behovet av höjning baserar sig på de uppgifter som kommunerna gett om det
anslag som enligt kommunernas bedömning kommer att behövas för att tjänsterna till veteranerna
ska kunna tillhandahållas.

Det föreslås att beloppet av fronttillägget höjs från nuvarande 50,19 euro till 125 euro i månaden.
Höjningen föreslås träda i kraft den 1 april 2020. På grund av höjningen föreslås ett tillägg på 4,7
miljoner euro i anslaget nästa år.

Miljöministeriets förvaltningsområde

För Lahtis stad föreslås ett understöd på 3 miljoner euro för utgifter i anslutning till genomföran-
det av temaåret Europeisk miljöhuvudstad 2021.

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvud-
titel, euro

Huvudtitel

Regeringens
budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

21. Riksdagen 127 106 000 - 127 106 000
22. Republikens president 16 124 000 - 16 124 000
23. Statsrådets kansli 218 617 000 394 000 219 011 000
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24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 256 078 000 3 010 000 1 259 088 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 953 718 000 8 537 000 962 255 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 519 562 000 8 696 000 1 528 258 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 157 817 000 14 590 000 3 172 407 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 18 493 176 000 -90 249 000 18 402 927 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 836 949 000 27 722 000 6 864 671 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 688 523 000 1 246 000 2 689 769 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 489 519 000 2 322 000 3 491 841 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 2 863 390 000 2 864 000 2 866 254 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 14 779 696 000 117 825 000 14 897 521 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 277 893 000 3 562 000 281 455 000
36. Räntor på statsskulden 873 410 000 - 873 410 000
Sammanlagt 57 551 578 000 100 519 000 57 652 097 000

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvud-
titel, euro

Huvudtitel

Regeringens
budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt 
avdelning, euro

Avdelning

Regeringens
budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 47 092 808 000 -98 000 000 46 994 808 000
12. Inkomster av blandad natur 5 902 893 000 2 863 000 5 905 756 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 494 481 000 - 2 494 481 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 98 028 000 - 98 028 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 55 588 210 000 -95 137 000 55 493 073 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 1 963 368 000 195 656 000 2 159 024 000
Sammanlagt 57 551 578 000 100 519 000 57 652 097 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 10 672 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 9 000 000 euro jämfört med det belopp på 10 681 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en regeringsproposition i anslutning till budgetpropositionen i vil-
ken det föreslås att det i beskattningen av inkomst av näringsverksamhet och gårdsbruk får göras
dubbla avskrivningar för anskaffningsutgifterna för nya maskiner och anläggningar jämfört med
de ordinarie avskrivningarna under skatteåren 2020—2023.

2020 budget 10 672 000 000
2019 III tilläggsb. -361 000 000
2019 II tilläggsb. 234 000 000
2019 I tilläggsb. 156 000 000
2019 budget 9 939 000 000
2018 bokslut 9 701 120 659
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02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 4 367 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 89 000 000 euro jämfört med det belopp på 4 456 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en regeringsproposition i anslutning till budgetpropositionen i vil-
ken det föreslås att det i beskattningen av inkomst av näringsverksamhet och gårdsbruk får göras
dubbla avskrivningar för anskaffningsutgifterna för nya maskiner och anläggningar jämfört med
de ordinarie avskrivningarna under skatteåren 2020—2023. I överensstämmelse med regerings-
programmet kompenseras kommunerna till nettobelopp för ändringen i beskattningsgrunden ge-
nom att utdelningen av samfundsskatt justeras så att effekten på skatteintäkterna är neutral för
kommunerna.

2020 budget 4 367 000 000
2019 I tilläggsb. -110 000 000
2019 budget 4 428 000 000
2018 bokslut 4 077 751 993
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 58 424 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 55 561 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 863 000 euro, varav 63 000 euro utgörs av inkomsterna från kursverksamhet inom militär kris-
hantering, 2 300 000 euro av finansiella bidrag för ministeriets och Europeiska kommissionens
samarbetsprojekt och 500 000 euro av finansiella bidrag för ministeriets och Sitras samarbetspro-
jekt. De utgifter som motsvarar tillägget för samarbetsprojekten har budgeterats under moment
24.30.66.

2020 budget 58 424 000
2019 IV tilläggsb. 1 100 000
2019 budget 37 572 000
2018 bokslut 56 142 266
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 2 159 024 000 euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 195 656 000 euro jämfört med det belopp på 1 963 368 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna komplet-
terande budgetproposition.

Dessutom ersätts tabellen i momentets förklaringsdel i budgeten med följande tabell:

2020 budget 2 159 024 000
2019 IV tilläggsb. -19 187 000
2019 III tilläggsb. 678 006 000
2019 II tilläggsb. -136 184 000
2019 I tilläggsb. 226 788 000
2019 budget 1 655 024 000
2018 bokslut -985 765 656

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 2 209
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 2 159
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 124 396 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 124 002 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
394 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 90 000 euro i överföring från moment
33.60.39 för samordning av barnstrategiarbetet i enlighet med regeringsprogrammet, 154 000
euro på grund av att den politiska staben har utökats och 300 000 euro för det centraliserade stödet
till kommittéerna samt som avdrag 150 000 euro i överföring till moment 33.01.01 för förvalt-
ningen av det internationella jämställdhetspriset.

2020 budget 124 396 000
2019 IV tilläggsb. 524 000
2019 budget 125 724 000
2018 bokslut 127 656 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 237 480 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 235 405 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
2 075 000 euro. I beloppet har som tillägg beaktats 102 000 euro för den utökade politiska staben,
2 000 000 euro i överföring från moment 24.30.66 för stärkande av administrationen av utveck-
lingssamarbetet vid ministeriet och beskickningarna i enlighet med regeringsprogrammet och
65 000 euro i överföring från moment 24.30.66 för löneutgifter och andra utgifter för en special-
sakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev samt som avdrag 92 000
euro i överföring till moment 26.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig
i migrationsfrågor vid Finlands ständiga representation vid EU.

2020 budget 237 480 000
2019 budget 225 276 000
2018 bokslut 222 562 000

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 3 945 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 910 000
05. Gemensamma utgifter 10 819 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 6 881 000
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F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen  i  beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionsplanen fogats en ny punkt 19.,
EUNAVFOR MED, för vilken det föreslås 1 391 000 euro. Finlands deltagande i insatsen fort-
sätter också år 2020 med högst 10 stabsofficerare.

Dessutom har anslaget under punkt 01. i dispositionsplanen minskats med 765 000 euro, anslaget
under punkt 05. i dispositionsplanen ökats med 600 000 euro, anslaget under punkt 11. i disposi-
tionsplanen minskats med 72 000 euro, anslaget under punkt 15. i dispositionsplanen ökats med
87 000 euro och anslaget under punkt 16. i dispositionsplanen minskats med 410 000 euro. Änd-
ringarna föranleds av ändrade grunder för planeringen av insatserna.

På grund av ändringarna har anslaget under punkt 09. i dispositionsplanen minskats med 831 000
euro.

2020 budget 53 080 000
2019 IV tilläggsb. —
2019 budget 51 168 000
2018 bokslut 57 999 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen  i  beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för 
utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 2 825 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 061 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 14 827 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 547 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 750 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 610 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 391 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 514 000
Sammanlagt 53 080 000

Dispositionsplan (euro)

Dispositionsplan (euro)

01. Civil krishantering 16 285 000
02. Valobservatörer 300 000
Sammanlagt 16 585 000
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Från det som i budgetproposition utgör punkt 01. i dispositionsplanen har 50 000 euro överförts
till punkt 02. i dispositionsplanen. Ändringen beror på det ökade antalet valomgångar och de öka-
de kostnaderna för valobservatörer.

2020 budget 16 585 000
2019 budget 15 360 000
2018 bokslut 14 854 444

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 684 836 000 euro.
Anslaget får användas
4) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt
och utgifterna för ministeriets och Sitras samarbetsprojekt.

Fullmakt
1) År 2020 får Finland ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år
2020 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 430 395 000 euro.
2) År 2020 får Finland förbinda sig till en höjning av grundkapitalet för Afrikanska utvecklings-
banken som 2020—2028 föranleder utgifter på sammanlagt 30 400 000 euro.
3) År 2020 får Finland förbinda sig till en höjning av garantikapitalet för Afrikanska utvecklings-
banken till ett belopp av sammanlagt 470 413 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i det

Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 219 055 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 186 666 0001)

3. Europeiska utvecklingsfonden 67 800 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 31 885 000
5. Humanitärt bistånd 72 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utveck-

lingssamarbetet 4 480 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 450 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om 

utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 75 300 000
9. Räntestödsinstrument 25 700 000
Sam-
manlagt 684 836 000

1) I anslaget ingår sammanlagt 8 100 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommis-
sionen och 500 000 euro i utgifter för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Sitra. Dessutom ingår 4 000 000 euro till 
ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering.
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andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, dispositionsplanen i besluts-
delen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och full-
maktspunkten i beslutsdelen ersätter fullmaktspunkten i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 684 101 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
735 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 2 300 000 euro för EU-kommissionens fi-
nansiella bidrag till samarbetsprojektet för vattenförsörjning i utvecklingsregionen i västra Nepal
och 500 000 euro för Sitras finansiella bidrag till Finlands och Afrikanska utvecklingsbankens
partnerskapsprojekt för förankring av cirkulär ekonomi i Afrika samt som avdrag 2 000 000 euro
i överföring till moment 24.01.01 för stärkande av administrationen av utvecklingssamarbetet vid
ministeriet och beskickningarna i enlighet med regeringsprogrammet och 65 000 euro i överfö-
ring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom under-
visningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev. Till följd av ändringarna har i punkt 2. i disposi-
tionsplanen gjorts ett tillägg på 2 735 000 euro jämfört med beloppet i budgetpropositionen och
i punkt 4. i dispositionsplanen ett avdrag på 1 500 000 euro jämfört med beloppet i budgetpropo-
sitionen.

Jämfört med budgetpropositionen har ett avdrag på 30 400 000 euro (UA 24 020 000) gjorts från
fullmakten under momentet och beloppet bildar en egen fullmakt som får användas till förbindel-
ser som föranleds av höjningen av grundkapitalet för Afrikanska utvecklingsbankens åren
2021—2028. Dessutom har en fullmakt på 470 413 000 euro (UA 376 330 000) fogats till mo-
mentet jämfört med budgetpropositionen till förbindelser för höjning av garantikapitalet i Afri-
kanska utvecklingsbanken. Fullmaktsändringarna sammanhänger med den sjunde kapitalökning-
en i Afrikanska utvecklingsbanken. Aktiernas teckningsvaluta är UA (Unit of Account) och full-
makterna har beräknats enligt valutakurserna den 26 september 2019, då EUR/UA = 1,25.

2020 budget 684 836 000
2019 II tilläggsb. —
2019 budget 583 759 000
2018 bokslut 563 441 227

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
1) till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete
2) till  lån  till  Afrikanska  utvecklingsfonden  eller Världsbankens fond för låginkomstländer.
Sådana lån kan beviljas utan krav på säkerhet.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avsikten är att det anslag som budgeterats för 2020 ska användas bl.a. till att bevilja lån till Afri-
kanska utvecklingsbankens fond. Jämfört med budgetpropositionen har till beslutsdelen fogats ett
tillägg som ger möjlighet att bevilja ett sådant lån utan krav på säkerhet. Till beslutsdelen har det
jämfört med budgetpropositionen också fogats ett tillägg som ger möjlighet att bevilja lån utan
säkerhet till Världsbankens fond för låginkomstländer. 
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2020 budget 129 730 000
2019 budget 130 000 000
2018 bokslut 130 000 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 541 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 1 341 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en justering av anslagsnivån.

2020 budget 1 541 000
2019 budget 1 541 000
2018 bokslut 1 339 280
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 857 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 23 164 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
693 000 euro.

I ändringen har som tillägg beaktats 413 000 euro på grund av att den politiska staben har utökats,
200 000 euro i överföring från moment 25.01.03 till beredningen av rapportering om våld mot
kvinnor, 260 000 euro i överföring från moment 25.10.03, varav 180 000 euro för huvudförtro-
endemannaverksamheten och 80 000 euro för de avgifter som Statskontoret tar ut för gottgörelse
för dröjsmål vid behandling av domstolsärenden samt 490 000 euro i överföring från moment
25.10.04, varav 420 000 euro för utbildning i rättshjälp och intressebevakning och 70 000 euro
för projektet för proaktiv ekonomisk rådgivning. I ändringen har som avdrag beaktats 670 000
euro i överföring till moment 25.10.03 som motsvarar de resurser som överförs från justitiemi-
nisteriet till Domstolsverket.

2020 budget 23 857 000
2019 IV tilläggsb. —
2019 budget 20 783 000
2018 bokslut 20 230 000

03. Omkostnader  för  myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 042 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Jämfört med det anslag på 10 246 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
204 000 euro, varav 200 000 euro är en överföring till moment 25.01.01 för beredning av rappor-
tering om våld mot kvinnor och 4 000 euro en överföring till moment 25.01.21 för modernisering
av systemet för hantering av administrativa ärenden vid ämbetsverken inom ministeriets förvalt-
ningsområde.

2020 budget 10 042 000
2019 budget 9 853 000
2018 bokslut 8 027 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 173 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 7 930 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
243 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 170 000 euro på grund av de ändringar i da-
tasystemen som utbytet av uppgifter om fingeravtrycksidentifikation ur kriminalregistren i tred-
jeländer föranleder och 75 000 euro för införandet av påföljdsavgift vid införselkontroll i syste-
met för verkställighet (Rajsa) och som avdrag 2 000 euro i överföring till moment 25.01.21 för
en modernisering av systemet för behandling av administrativa ärenden vid ämbetsverken inom
förvaltningsområdet.

2020 budget 8 173 000
2019 budget 8 471 000
2018 bokslut 9 576 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 538 000 euro.
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för viss
tid för att främja produktivitetsåtgärder.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 245 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 293 000
euro, varav 4 000 euro är en överföring från moment 25.01.03, 2 000 euro en överföring från mo-
ment 25.01.05, 3 000 euro en överföring från moment 25.10.01, 3 000 euro en överföring från
moment 25.10.02, 110 000 euro en överföring från moment 25.10.03, 41 000 euro en överföring
från moment 25.20.01, 19 000 euro en överföring från moment 25.30.01 och 69 000 euro en över-
föring från moment 25.40.01 för modernisering av systemet för hantering av administrativa ären-
den vid ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde.
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2020 budget 538 000
2019 budget 245 000
2018 bokslut 115 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 49 810 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 070 000 euro jämfört med det belopp på 46 740 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av ökningen av mervärdesskatteutgifterna inom förvaltningsområdet. Bok-
slutsprognosen för 2019 är 4 755 000 euro större än uppskattningen i den ordinarie budgeten för
2019 och denna ökning uppskattas gälla även 2020, dock med beaktande av ett avdrag för de fak-
tiska mervärdesskatteutgifterna för riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019.

2020 budget 49 810 000
2019 IV tilläggsb. 4 755 000
2019 budget 46 745 000
2018 bokslut 46 740 474

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 12 605 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det anslag på 12 405 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en höjning av nivån på verksamhetsunderstöden till fredsorganisationer.

2020 budget 12 605 000
2019 budget 9 052 000
2018 bokslut 8 332 287

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 793 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 3 000 euro jämfört med det belopp på 8 796 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är en överföring till moment 25.01.21 för modernisering av systemet för hantering av ad-
ministrativa ärenden vid ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde.
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2020 budget 8 793 000
2019 budget 8 777 000
2018 bokslut 8 667 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 817 000 euro.
Vid högsta förvaltningsdomstolen inrättas två tjänster som justitieråd fr.o.m. den 1 mars 2020.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 11 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
217 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 220 000 euro på grund av ökningen av an-
talet ärenden som gäller uppehållstillstånd och som avdrag 3 000 euro i överföring till moment
25.01.21 för en modernisering av systemet för behandling av administrativa ärenden vid ämbets-
verken inom förvaltningsområdet.

2020 budget 11 817 000
2019 budget 12 018 000
2018 bokslut 13 562 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 255 060 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 251 510 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 550 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats ett tillägg på 670 000 euro i överföring
från moment 25.01.01 som motsvarar de resurser som överförs från justitieministeriet till Dom-
stolsverket, 1 000 000 euro för att avhjälpa anhopningen av asylärenden, 2 100 000 euro på grund
av det ökade antalet ärenden som gäller uppehållstillstånd och 150 000 euro på grund av de ökade
utgifterna för ändringssökande i barnskyddsärenden samt som avdrag 180 000 euro för kostna-
derna för huvudförtroendemannaverksamheten i överföring till moment 25.01.01, 80 000 euro i
överföring till moment 25.01.01 på grund av de avgifter Statskontoret tar ut för gottgörelse för
dröjsmål vid domstolsbehandling och 110 000 euro i överföring till moment 25.01.21 för moder-
nisering av systemet för behandling av administrativa ärenden vid ämbetsverken inom förvalt-
ningsområdet.

2020 budget 255 060 000
2019 I tilläggsb. 207 000
2019 budget 251 108 000
2018 bokslut 252 023 000
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04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 75 135 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 75 666 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
531 000 euro, varav 420 000 euro föranleds av en överföring av utbildningskostnaderna för rätts-
hjälp och intressebevakning till moment 25.01.01, 70 000 euro av en överföring av lönekostna-
derna för projektet proaktiv ekonomisk rådgivning till moment 25.01.01 och 41 000 euro av en
överföring för modernisering av systemet för behandling av administrativa ärenden vid ämbets-
verken inom förvaltningsområde till moment 25.01.21.

2020 budget 75 135 000
2019 I tilläggsb. 80 000
2019 budget 72 191 000
2018 bokslut 65 609 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 75 805 000 euro.
Anslaget får användas
4) till ett belopp av högst 2 000 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare en-
ligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av of-
fentlig utredning.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 300 000 euro jämfört med det belopp på 75 505 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av de ökade utgifterna för offentlig utredning.

2020 budget 75 805 000
2019 IV tilläggsb. 300 000
2019 budget 75 255 000
2018 bokslut 78 838 600

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 103 247 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Jämfört med det anslag på 102 299 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
948 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 990 000 euro i överföring från moment
28.70.20 för utveckling av ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
(Kosti-projektet) och som avdrag 42 000 euro i överföring till moment 25.01.21 för en moderni-
sering av systemet för behandling av administrativa ärenden vid ämbetsverken inom förvalt-
ningsområdet.

2020 budget 103 247 000
2019 budget 101 690 000
2018 bokslut 101 322 000

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 146 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 19 000 euro jämfört med det belopp på 48 165 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 25.01.21 för modernisering av systemet för hantering av
administrativa ärenden vid ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde.

2020 budget 48 146 000
2019 I tilläggsb. 87 000
2019 budget 45 761 000
2018 bokslut 45 042 000

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 218 912 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 219 132 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
220 000 euro, varav 151 000 euro är en överföring till moment 33.01.06 för att trygga verksam-
heten vid enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som är underställd Institutet för hälsa och
välfärd, och 69 000 euro en överföring till moment 25.01.21 för modernisering av systemet för
hantering av administrativa ärenden vid ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde.

2020 budget 218 912 000
2019 budget 216 499 000
2018 bokslut 211 112 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 079 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 14 730 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
349 000 euro, varav 169 000 euro föranleds av den utökade politiska staben, 92 000 euro av en
överföring från moment 24.01.01 i anslutning till en sakkunnigs återresa och 88 000 euro av en
överföring från moment 26.01.20 i anslutning till ett tidsbundet uppgiftsarrangemang.

2020 budget 15 079 000
2019 IV tilläggsb. -82 000
2019 I tilläggsb. 104 000
2019 budget 14 425 000
2018 bokslut 13 974 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 594 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 88 000 euro jämfört med det belopp på 1 682 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en överföring till moment 26.01.01 på grund av ett tidsbundet uppgiftsar-
rangemang.

2020 budget 1 594 000
2019 IV tilläggsb. -88 000
2019 budget 8 017 000
2018 bokslut 8 017 000
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66. Medlemsavgifter  och  finansiella  bidrag  till  internationella  organisationer utomlands
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 960 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till in-
ternationella organisationer (Interpol, IGC1), IOM, ICMPD2), COSPAS-SARSAT3) och ICAO
PKD4)) och till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser samt till betalning av bidrag till
FN för att stödja det internationella genomförandet av konventionen om gränsöverskridande ef-
fekter av industriolyckor.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 10 000 euro jämfört med det belopp på 950 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av bidrag till FN på grund av det internationella genomförandet av konventionen
om gränsöverskridande effekter av industriolyckor.

2020 budget 960 000
2019 budget 1 017 000
2018 bokslut 781 166

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 763 152 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 759 392 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 760 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 3 000 000 euro för projektet för polisens
verksamhetslokaler, 810 000 euro på grund av höjningen av serviceavgifterna för säkerhetsnätet
och som avdrag 50 000 euro i överföring till moment 33.02.20 på grund av kostnaderna för såda-
na transporter av åländska avlidna som hänför sig till rättsmedicinsk obduktion och för rättsme-
dicinska undersökningar.

1) IGC = Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Aus-
tralia

2) ICMPD = International Centre for Migration Policy Development
3) COSPAS-SARSAT = ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till 

havs och i luften
4) ICAO PKD = Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank
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2020 budget 763 152 000
2019 IV tilläggsb. 4 880 000
2019 I tilläggsb. 1 600 000
2019 budget 753 095 000
2018 bokslut 738 069 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 244 599 000 euro.
Det inrättas en tjänst som amiral/general från och med den 1 januari 2020.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 265 000 euro jämfört med det belopp på 244 334 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av höjningen av serviceavgifterna för säkerhetsnätet.

2020 budget 244 599 000
2019 IV tilläggsb. 1 070 000
2019 I tilläggsb. 1 020 000
2019 budget 234 690 000
2018 bokslut 238 122 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Fullmakt
Om en del av den fullmakt som förnyades i budgeten för 2019 för anskaffning av havsgående bå-
tar är oanvänd, får förbindelser för den oanvända delen ingås för 2020.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som en fullmaktspunkt till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Ett avtal om anskaffning av havsgående båtar har ingåtts med varvet under hösten 2019. Ett avtal
om anskaffning av utrustning till båtarna ingås med en annan leverantör först under 2020.

2020 budget 23 510 000
2019 budget 9 010 000
2018 bokslut 15 500 000
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30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 907 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 2 400 000 euro jämfört med det belopp på 14 507 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av tryggandet av Räddningsinstitutets verksamhet.

2020 budget 16 907 000
2019 budget 16 321 000
2018 bokslut 17 802 000

40. Migration

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 713 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 52 713 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av nödvändiga IKT-utgifter.

2020 budget 54 713 000
2019 IV tilläggsb. 5 846 000
2019 II tilläggsb. 100 000
2019 I tilläggsb. 5 063 000
2019 budget 28 611 000
2018 bokslut 49 750 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 796 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 67 000 euro jämfört med det belopp på 16 729 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av effekterna på rese- och representationskostnaderna av det ökade antalet spe-
cialmedarbetare till ministern samt av det ökade antalet assistenter till den politiska staben.

2020 budget 16 796 000
2019 II tilläggsb. 400 000
2019 budget 15 612 000
2018 bokslut 14 283 000

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 931 948 000 euro.
Anslaget får även användas
2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av Försvarsmaktens ope-
rativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvalt-
ningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande be-
hov inom försvarsförvaltningen, högst 1 200 000 euro.
Fullmakt
1) År 2020 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvars-
maktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2020—2024, enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 131 704 000 euro (Beställningsfull-
makten för omkostnader 2020).
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 2) i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2) i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 1) i den del av be-
slutsdelen som gäller fullmakter ersätter punkt 1) i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter
under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 1 931 750 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
198 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 753 000 euro på grund av höjningen av
Valtoris serviceavgifter för övervakning och lägesbildstjänst och som avdrag 555 000 euro för
vissa anskaffningar i överföring till moment 27.10.18. Dessa anskaffningar kan inte genomföras
med omkostnadsanslag.

Minskningen av anslaget för bostadssubventioner med 300 000 euro jämfört med budgetpropo-
sitionen föranleds av en precisering av anslagsbehovet.

Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2020 med 724 000
euro beror på att de avtal som får ingås med stöd av beställningsfullmakten har preciserats.

De ändringar i beställningsfullmakten som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av den ovannämnda ändringen i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt
följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2020 2021 2022 2023 2024—

Samman-
lagt fr.o.m.

2020

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för underhåll som 
gäller simuleringssystem för tvåsidig strid 
(KASI) 3 000 3 000
Beställningsfullmakten för partnerskap 
som gäller underhåll (Millog) 93 897 93 897
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2016 6 380 5 600 11 980
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2017 13 330 8 754 22 084
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av ett utbildningssystem för elementär 
flygutbildning och grundläggande 
flygutbildning 4 581 4 581
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2020 budget 1 931 948 000
2019 IV tilläggsb. -1 253 000
2019 I tilläggsb. -6 563 000
2019 budget 1 940 066 000
2018 bokslut 1 939 124 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 779 440 000 euro.
Av anslaget får högst 240 459 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än
till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakt
1) År 2020 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i
syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2020—2024, enligt va-
lutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 58 820 000
euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten, PVKEH 2020).
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2020 kan bindas till en
branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2020.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 1) i den del av beslutsdelen som gäl-
ler fullmakter ersätter punkt 1) i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 765 115 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
14 325 000 euro, varav 13 770 000 euro föranleds av den ändring av beställningsfullmakten för

Beställningsfullmakten för omkostnader 
2018 28 652 1 500 4 800 34 952
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2019 108 940 34 899 8 250 152 089
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 258 780 50 753 13 050 322 583

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2020 80 90 965 19 645 10 773 10 241 131 704
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 80 90 965 19 645 10 773 10 241 131 704

Fullmakter sammanlagt 258 860 141 718 32 695 10 773 10 241 454 287

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2020 2021 2022 2023 2024—

Samman-
lagt fr.o.m.

2020
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projektet Flottilj 2020 som föreslås i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2019 och 555 000
euro av en överföring från moment 27.10.01.

Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2020) med 5 020 000 euro jämfört med det belopp på 53 800 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av de anskaffningar som planerats inom
ramen för beställningsfullmakten. Samtidigt förlängs beställningsfullmaktens giltighetstid från
2022 till 2024.

Den ändring i beställningsfullmakten som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av den ovannämnda ändringen i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt
följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2020 2021 2022 2023 2024—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2020

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2014) 22 000 22 000
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2016) 12 355 12 355
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2017) 105 913 27 299 25 772 20 587 52 771 232 342
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2018) 337 280 288 276 241 028 236 060 294 278 1 396 922
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2019) 32 035 18 795 3 550 54 380
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 509 583 334 370 270 350 256 647 347 049 1 717 999

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av Försvarsmakten 
(PVKEH 2020) 20 200 20 920 15 700 1 000 1 000 58 820
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 20 200 20 920 15 700 1 000 1 000 58 820

Fullmakter sammanlagt 529 783 355 290 286 050 257 647 348 049 1 776 819
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2020 budget 779 440 000
2019 IV tilläggsb. 7 839 000
2019 I tilläggsb. 8 177 000
2019 budget 774 456 000
2018 bokslut 525 842 000

30. Militär krishantering

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

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionsplanen fogats en ny punkt 10., utgifter för
EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet, eftersom Finland kommer att fortsätta sitt deltagande
med högst tio soldater i EU:s insats Sophia för att förebygga människosmuggling och människo-
handel i Medelhavet. Anslagsbehovet för detta ändamål har uppskattats till 230 000 euro.

Jämfört med budgetpropositionen har dessutom anslaget under punkt 01. i dispositionsplanen
ökats med 67 000 euro, anslaget under punkt 05. i dispositionsplanen minskats med 2 520 000
euro, anslaget under punkt 07. i dispositionsplanen ökats med 474 000 euro, anslaget under punkt
08. i dispositionsplanen ökats med 2 880 000 euro, anslaget under punkt 11. i dispositionsplanen
ökats med 114 000 euro, anslaget under punkt 15. i dispositionsplanen minskats med 420 000 eu-
ro, anslaget under punkt 16. i dispositionsplanen ökats med 40 000 euro, anslaget under punkt 17.

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 164 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 235 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 710 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 9 355 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 5 854 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 12 380 000
09. Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper samt överföringsersättningar 410 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 230 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 656 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 12 805 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 404 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 515 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av 
deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i eventuella nya 
krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 5 466 000

Samman-
lagt 59 659 000
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i dispositionsplanen minskats med 50 000 euro och anslaget under punkt 20. i dispositionsplanen
minskats med 815 000 euro. De ändringar som gjorts föranleds huvudsakligen av preciserade
grunder för planeringen av insatserna samt av anslagsbehoven för gemensamma utgifter och för
programmet för utveckling av krishanteringsstyrkorna.

2020 budget 59 659 000
2019 I tilläggsb. -158 000
2019 budget 58 538 000
2018 bokslut 58 381 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 197 000 euro.
Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  på  124 000  euro  jämfört med det belopp på 34 073 000 euro som
föreslås  i  budgetpropositionen  föranleds av tilläggsutgifter för ministrarnas och den politiska
stabens assistenter.

2020 budget 34 197 000
2019 IV tilläggsb. 155 000
2019 I tilläggsb. —
2019 budget 31 046 000
2018 bokslut 32 193 000

25. Utgifter för mynt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 350 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, mark-
nadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av metallmynt samt till betalning av utgifter som
föranleds av kontroller och kvalitetssäkringsåtgärder i samband med dessa
2) till betalning av utgifter som hänför sig till design av jubileums- och specialmynt, högst
150 000 euro.
Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt samt vid
försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 350 000 euro jämfört med det belopp på 1 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att uppskattningen av utgifterna för inlösen av mynt preciserats.
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2020 budget 2 350 000

10. Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 425 448 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 415 448 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av behovet av tilläggsfinansiering i slutet av övergångsperioden för över-
föringen av uppgifter inom bil- och punktbeskattningen.

2020 budget 425 448 000
2019 IV tilläggsb. 4 617 000
2019 budget 402 270 000
2018 bokslut 378 088 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer
2) till betalning av ersättning motsvarande skadan till dem av vilka det fr.o.m. den 1 maj 2016 på
grund av en felaktig valutakursomvandling tagits ut för stora tullavgifter och som på grund av
tidsfristerna för EU:s tullkodex inte annars får tillbaka de felaktigt uttagna beloppen som återbe-
talningar.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Ändringen jämfört med budgetpropositionen gör det möjligt att återbetala tullavgifter som på
grund av ett fel hos myndigheten har tagits ut till ett för stort belopp och där felen enligt tullko-
dexen inte längre kan åtgärdas genom en rättelse. Beloppet av de tullavgifter som återbärs på det-
ta sätt har uppskattats till ca 250 000 euro.

2020 budget 166 099 000
2019 IV tilläggsb. 3 940 000
2019 budget 164 228 000
2018 bokslut 165 606 000
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20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 314 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 27 492 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
822 000 euro, varav 292 000 euro föranleds av kommunekonomins informationstjänst, 125 000
euro av utgifterna för försörjningsberedskapen för betalningsförmedling och 405 000 euro i över-
föring till moment 28.70.20 för utveckling av koncernredovisningen.

2020 budget 28 314 000
2019 budget 24 682 000
2018 bokslut 24 409 000

11. Internetbetalning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 500 000 euro.
Anslaget får användas till att täcka skillnaden mellan inkomsterna av de avgifter som tas ut för
förvaltningens internetbetalningstjänst och de utgifter som föranleds av tjänsten.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen kan de inkomster och utgifter som hänför sig till internetbetal-
ning nettobudgeteras under momentet.

2020 budget 500 000

88. Senatfastigheter
2. Investeringar
Senatfastigheters investeringar får föranleda utgifter på högst 385 miljoner euro år 2020, varav
60 miljoner euro reserveras för utgifter som föranleds av upplösning av Senatfastigheters dotter-
bolag.
3. Upplåning
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2020 uppta lån enligt 5 § 1
mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 120 miljoner euro netto.
F ö r k l a r i n g : Stycket Investeringar i punkt 2 i beslutsdelen ersätter den första meningen i det
första stycket i punkt 2 Investeringar i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och
punkt 3 Upplåning i beslutsdelen ersätter punkt 3 Upplåning i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Höjningen av investeringsfullmakten med 60 miljoner jämfört med det belopp på 325 miljoner
euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av upplösning av dotterbolag. I samband med
upplösningen av dotterbolag överförs deras tillgångar till Senatfastigheters balansräkning, vilket
i bokföringen redovisas som investeringsutgifter.
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Höjningen med 20 miljoner euro av fullmakten att uppta lån jämfört med de 100 miljoner euro
som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att de lån som föranleds av upplösningen av dot-
terbolag omdisponerats i affärsverkets balansräkning.

2020 budget —
2019 IV tilläggsb. —
2019 I tilläggsb. —
2019 budget —
2018 bokslut —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 577 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 48 199 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
378 000 euro, varav 87 000 euro är en överföring från moment 31.01.02 och 291 000 euro är en
överföring från moment 31.10.20 på grund av att statistikföringen av trafikuppgifter överförs till
Statistikcentralen.

2020 budget 48 577 000
2019 budget 48 843 000
2018 bokslut 48 172 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Fullmakt
År 2020 får i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem
för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Utbildningsstyrelsen och
Livsmedelsverket ingås fullmakter för att
— betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinan-
siering, dock högst 1 600 000 euro per år och
— dessutom från och med 2025 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive
år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för be-
talning av lönerna till fullt belopp, dock högst 1 400 000 euro per år.
De utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda äm-
betsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som en fullmaktspunkt till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Den fullmakt som beviljades Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori
och Utbildningsstyrelsen i den första tilläggsbudgeten för 2019 förnyas för 2020, eftersom det
2019 inte ingicks tjänste- och arbetskollektivavtal om lönesystem. Av samma orsak förnyas den
fullmakt som beviljats Livsmedelsverket i budgeten för 2019 till att gälla även 2020.

Vid sådana strukturomvandlingar inom statsförvaltningen där nya ämbetsverk inrättas tar man i
bruk lönesystem för dem. De föranleder merkostnader, eftersom lönerna för den personal som
övergår är tryggade och en del av personalen får löneförhöjningar. Finansministeriet och de hu-
vudavtalsorganisationer som företräder de statsanställda har den 9 januari och den 14 maj 2018
ingått tjänste- och arbetskollektivavtal om finansieringen av dessa avtal för ämbetsverken i fråga.
Enligt dem baserar sig finansieringen huvudsakligen på avtalsposter som genomförs ämbets-
verksvis, men till en tredjedel på arbetsgivarfinansiering. Dessutom är utgångspunkten enligt av-
talen en övergångsperiod på högst fem år.

Det är ändamålsenligt att använda fullmakten för införlivande av arbetsgivarfinansieringen på en
tredjedel och övergångsperioden på högst fem år i de ämbetsverksvisa tjänste- och arbetskollek-
tivavtalen, i stället för att finansministeriet ingår dessa avtal centrerat varefter avtalen ska god-
kännas separat av statsrådet och av riksdagens finansutskott på det sätt som det normala förfaran-
det förutsätter. De ovannämnda tjänste- och arbetskollektivavtalen av den 9 januari och den 14
maj 2018 har ingåtts på det villkor att den i detta sammanhang avsedda fullmakten ges i statsbud-
geten.

Ämbetsverken ges fullmakt att ingå och finansministeriet fullmakt att godkänna ett sådant avtal
för respektive ämbetsverk. När avtalen ingås ska i dem tas in sådana avtalsbestämmelser om detta
som håller sig inom ramen för fullmakten. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) ska
säkerställa detta när det granskar och godkänner de enskilda avtalen. Samtidigt preciseras de pen-
ningbelopp som ämbetsverket varje år ska betala på basis av fullmakterna och hur de minskar en-
ligt följande: Åtagandet ska ske i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet
av lönesystemet. En förutsättning för åtagandet är att den resterande andelen av avtalets totala
kostnader täcks med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering
och att kostnaderna minskas genom senare ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskol-
lektivavtalsfinansiering som används för dem, tills kostnaderna i sin helhet täckts med finansie-
ringen. De ovannämnda kostnader som föranleds av de avtal som ingåtts på basis av fullmakten
finansieras under de berörda åren med varje ämbetsverks tillgängliga anslag.

Fullmaktsbeloppen har vid lämnandet av budgetpropositionen dimensionerats på basis av situa-
tionen vid de berörda ämbetsverken och med beaktande av ämbetsverkspotterna enligt statens av-
talsperiod 2018—2020. Fullmaktens belopp för de enskilda verken bestäms separat.

Övervakningen av fullmakten sträcker sig till det sista år under vilket lönerna betalats ut till fullt
belopp under hela året. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) svarar för övervakningen
och för den information som behövs för övervakningen.
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2020 budget 15 000
2019 I tilläggsb. —
2019 budget 15 000
2018 bokslut 12 613

70. Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 872 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 19 967 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
6 095 000 euro, varav 990 000 euro är en överföring till moment 25.20.01 för utveckling av ären-
dehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet), 405 000 euro
en överföring till moment 28.20.01 för utveckling av koncernredovisningen och 4 700 000 euro
en överföring till moment 28.70.23 för projektet för utveckling och digitalisering av statsunder-
stödsverksamheten.

2020 budget 13 872 000
2019 budget 4 260 000
2018 bokslut 8 726 000

23. Projektet  för  utveckling  och  digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 600 000 euro.
Anslaget får användas
1) till kostnaderna för genomförande av projektet
2) till fortlöpande kostnader för programvara och infrastruktur
3) till löneutgifter för visstidsanställd personal.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Anslaget används för genomförandet av projektet för utveckling och digitalisering av statsunder-
stödsverksamheten. Finansministeriet ansvarar för genomförandet av projektet. Av anslaget är
900 000 euro en överföring från moment 29.01.01 och 4 700 000 euro en överföring från moment
28.70.20.

2020 budget 5 600 000
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80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 249 719 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 428 000 euro jämfört med det belopp på 250 147 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av föreslagna ändringar i inkomstposter som ingår i denna kompletterande
budgetproposition.

2020 budget 249 719 000
2019 IV tilläggsb. 2 426 000
2019 III tilläggsb. -1 994 000
2019 II tilläggsb. 1 340 000
2019 I tilläggsb. -648 000
2019 budget 242 282 000
2018 bokslut 244 648 862

90. Stöd till kommunerna

35. Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar
av beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 269 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 17 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 252 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att kompensationen för 2020 höjs på grund av den temporära för-
dubblingen av avskrivningarna på nya investeringar, vilket minskar den kommunala beskattning-
en av förvärvs- och kapitalinkomster. Effekterna på kommunernas skatteinkomster kompenseras
temporärt åren 2020—2027.

2020 budget 2 269 000 000

92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 087 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Avdraget på 119 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 206 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att trycket på Finlands avgifter till EU minskar till följd av Storbri-
tanniens avtalslösa utträde ur EU samt av att EU:s tilläggsbudgetar minskar.

2020 budget 2 087 000 000
2019 IV tilläggsb. —
2019 budget 2 069 000 000
2018 bokslut 1 881 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

01. Förvaltning,  kyrkliga  ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhets-
området

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 847 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 18 658 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
811 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 89 000 euro på grund av avlönande av per-
sonal som bistår den politiska ledningen och som avdrag 900 000 euro i överföring till moment
28.70.23 för genomförande av projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverk-
samheten.

2020 budget 17 847 000
2019 IV tilläggsb. -15 000
2019 budget 17 770 000
2018 bokslut 17 777 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 66 269 000 euro.
Anslaget får även användas
12) till ett belopp av högst 500 000 euro för betalning av utgifter och understöd för genomföran-
det av programmet Education Finland.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 12 i det andra stycket i beslutsdelen blir punkt 12 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 63 769 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 500 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av nivåhöjningen av de grundläggande omkost-
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naderna och 500 000 euro av att utbildningsexporten påskyndas genom programmet Education
Finland.

2020 budget 66 269 000
2019 II tilläggsb. 3 700 000
2019 I tilläggsb. 500 000
2019 budget 60 633 000
2018 bokslut 68 724 000

53. Kontinuerlig utveckling av lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 25 510 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och understöd för kompletterande utbildning, examensinriktad fort-
bildning och tilläggsutbildning, specialiseringsutbildning, kompetenskartläggning, handledning,
stödåtgärder samt försök och utveckling av dem
2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna
för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar deras integrering i det finska
samhället
3) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 20 000 000 euro jämfört med det belopp på 5 510 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring från moment 32.30.51 för snabbverkande åtgärder för att
avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft. Målet är att skapa ett nytt instrument som ger rum för
flexibla möjligheter att utnyttja alla utbildningsnivåer och stöder uppkomsten av förvaltningsö-
vergripande verksamhetsformer och verksamhetsformer som överskrider de utbildningsforms-
specifika gränserna. Anslagen avsätts för projekt som kompletterar det befintliga utbildningsut-
budet och ger mervärde i utbildningen för underrepresenterade målgrupper eller branscher med
brist på arbetskraft.

Momentets rubrik har ändrats jämfört med den rubrik som finns i budgetpropositionen.

2020 budget 25 510 000
2019 budget 3 010 000
2018 bokslut 10 290 000

20. Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 087 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 7 887 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds  av  en  överföring  av  engångsnatur från moment 29.20.21 för
utökande av anslagen för Sameområdets utbildningscentral.

2020 budget 8 087 000
2019 budget 8 072 000
2018 bokslut 7 972 000

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 706 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 12 906 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds  av  en  överföring  av  engångsnatur  till  moment 29.20.01 för
utökande av anslagen för Sameområdets utbildningscentral.

2020 budget 12 706 000
2019 IV tilläggsb. 400 000
2019 II tilläggsb. —
2019 budget 26 579 000
2018 bokslut 26 737 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Anslaget får användas
1) till ett belopp av 886 004 000 euro till bas-, prestations- och effektivitetsfinansiering för yrkes-
utbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/
2009)  och  strategifinansiering  till  anordnare  av yrkesutbildning som beviljas i form av stats-
understöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen.
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

En teknisk korrigering har gjorts i motiveringen jämfört med den motivering som ingår i budget-
propositionen.

2020 budget 917 598 000
2019 II tilläggsb. 20 000 000
2019 budget 806 191 000
2018 bokslut 799 116 282
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40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
För Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar med avse-
ende på forskningsfinansieringen, utvärderingar, samordning av forskningsprogram samt av
Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och
29.40.53, får det 2020 ingås förbindelser till ett värde av 347 084 000 euro. Av fullmakten är ett
belopp på minst 20 000 euro avsett för stärkande av forskningsinfrastrukturerna på internationell
nivå, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförande av ett forsknings-, utveck-
lings- och innovationsprogram (ICT) och ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkande av
universitetens profilering. Om en del av bevillningsfullmakten för 2019 är oanvänd, får förbin-
delser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2020.
F ö r k l a r i n g : Fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter det första stycket i fullmaktspunkten i
beslutsdelen under kapitlet i budgetpropositionen.

Jämfört med den fullmakt på 337 076 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
10 008 000 euro, varav 10 000 000 euro föranleds av en ändring av undervisnings- och kulturmi-
nisteriets andel av finansieringen av den internationella forskningsinfrastrukturen EuroHPC, var-
vid motsvarande anslag återgår till Finlands Akademi i form av vinstmedel av penningspelsverk-
samhet på det sätt som avses i moment 29.40.53, och 8 000 euro föranleds av de preciseringar av
anslagsbehoven som bevillningsfullmakten i 29.40.51 förutsätter.

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 30 819 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 050 000 euro jämfört med det belopp på 29 769 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en justering av anslagsnivån.

2020 budget 30 819 000
2019 budget 32 523 000
2018 bokslut 169 375 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 280 104 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 8 000 euro jämfört med det anslag på 280 096 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av de preciseringar av anslagsbehoven som bevillningsfullmakten förutsätter.
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2020 budget 280 104 000
2019 budget 276 140 000
2018 bokslut 245 175 193

80. Konst och kultur

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 754 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 879 000 euro jämfört med det belopp på 20 875 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att anslagsminskningen på grund av genomförandet av självkostnadsprin-
cipen i fråga om Senatfastigheters hyror har anvisats under moment 29.80.20.

2020 budget 21 754 000
2019 I tilläggsb. 1 000 000
2019 budget 19 999 000
2018 bokslut 19 952 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 885 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 6 747 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 138 000
euro, varav 70 000 euro föranleds av ökade uppgifter inom tillsynen över mediefostran och efter-
levnaden av lagen om bildprogram och 68 000 euro föranleds av en justering av avgifterna för
klassificering och anmälning av bildprogram.

2020 budget 6 885 000
2019 budget 6 750 000
2018 bokslut 6 011 000

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 924 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 892 000 euro jämfört med det belopp på 15 816 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av anslagsminskningen under moment 29.80.04 på grund av genomförandet
av självkostnadsprincipen i fråga om Senatfastigheters hyror har anvisats under detta moment och
av att avdraget har justerats.
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2020 budget 14 924 000
2019 budget 15 804 000
2018 bokslut 15 686 000

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 65 225 000 euro.
Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar,
högst 1 033 för orkestrar och högst 1 295 för museer.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 310 000 euro jämfört med det belopp på 62 915 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en justering av anslagsnivån.

Ändringen i motiveringen jämfört med motiveringen i budgetpropositionen föranleds av att det
antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen för museer har justerats.

Avsikten är det ska anslås högst 156 årsverken för museernas regionala uppgifter. För museernas
nationella uppgifter beviljas höjning efter prövning till ett belopp av högst 5 900 000 euro.

2020 budget 65 225 000
2019 budget 47 077 000
2018 bokslut 48 815 161

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Anslaget får användas
11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 38 197 000 euro för Finlands
Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationaltea-
ter och ett belopp av högst 13 195 000 euro för Nationalgalleriet.
F ö r k l a r i n g : Punkt 11 i beslutsdelen ersätter punkt 11 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

En teknisk korrigering har gjorts i motiveringen jämfört med den motivering som ingår i budget-
propositionen.

2020 budget 257 570 000
2019 IV tilläggsb. 1 000 000
2019 budget 246 260 000
2018 bokslut 238 839 355
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90. Idrottsverksamhet

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande
idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala
idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för ut-
gifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsva-
rande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/
2014) uppgår till 1 375,84 euro per månad.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det fjärde stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det sjunde stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen i motiveringen jämfört med motiveringen i budgetpropositionen föranleds av en jus-
tering av det maximiantal studerandedygn som ligger till grund för statsandelen för idrottsutbild-
ningscenter och fastställandet av beloppet av extra pension för idrottsutövare.

2020 budget 150 694 000
2019 budget 154 667 000
2018 bokslut 163 300 942

52. Statsunderstöd för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering
av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 897 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 500 000 euro jämfört med det belopp på 397 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av en justering av anslagsnivån.

2020 budget 1 897 000
2019 budget 1 474 000
2018 bokslut 1 494 000

56. Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 300 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av den idrottspolitiska
redogörelsen (SRR 6/2018 rd)
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2) till ett belopp av engångsnatur på högst 500 000 euro för de utgifter och ersättningar som för-
anleds av antidopningslaboratorieverksamheten och till betalning av utgifter för avlönande av
personal motsvarande högst sex årsverken.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 4 800 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av kostnader av engångsnatur för inledande av verksamheten vid
ett mobilt antidopningslaboratorium.

2020 budget 5 300 000

91. Ungdomsarbete

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 23 263 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 540 000 euro jämfört med det belopp på 22 723 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en justering av anslagsnivån.

2020 budget 23 263 000
2019 I tilläggsb. 300 000
2019 budget 21 023 000
2018 bokslut 19 923 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 376 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 91 000 euro jämfört med det belopp på 23 285 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av den utökade politiska staben.

2020 budget 23 376 000
2019 IV tilläggsb. 1 000 000
2019 budget 21 984 000
2018 bokslut 24 218 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 76 069 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 74 039 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 030 000 euro, varav 686 000 euro är en överföring från moment 30.01.23 till projekt som gäller
Naturresursinstitutets informationssystem, 140 000 euro en överföring från moment 30.40.22 för
hanteringen av risker orsakade av främmande arter och 1 204 000 euro föranleds av projektet för
lantbruksräkning 2020, övervakningen av matsvinn samt genomförandet av direktivet om natio-
nella utsläppstak.
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2020 budget 76 069 000
2019 IV tilläggsb. 71 000
2019 II tilläggsb. 900 000
2019 budget 73 155 000
2018 bokslut 70 570 000

(23.) Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
F ö r k l a r i n g : Momentet ersätter momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen föreslås att momentet slopas i budgeten.

Av avdraget utgörs 686 000 euro av en överföring till moment 30.01.05, 1 502 000 euro av en
överföring till moment 30.20.01, 517 000 euro av en överföring till moment 30.40.21 och
535 000 euro av en överföring till moment 30.64.50.

2019 budget 585 000
2018 bokslut 5 120 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 76 440 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 502 000 euro jämfört med det belopp på 74 938 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 30.01.23 för projekt som gäller Livsmedelsverkets in-
formationssystem.

2020 budget 76 440 000
2019 IV tilläggsb. 3 314 000
2019 I tilläggsb. —
2019 budget 70 048 000

40. Naturresursekonomi

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 608 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av understöd som hänför sig till programmet för effek-
tiviserat vattenskydd.
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som sista mening till
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 517 000 euro jämfört med det belopp på 17 091 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 30.01.23 för genomförande av ett projekt för att införa
uppgifter om vattenhushållning bland naturresursuppgifterna.

2020 budget 17 608 000
2019 IV tilläggsb. 200 000
2019 budget 13 971 000
2018 bokslut 13 565 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 29 045 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 29 250 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
205 000 euro, varav 65 000 euro är en överföring till moment 32.01.02 och 140 000 euro är en
överföring till moment 30.01.05 för skötseln av de uppgifter vid närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna samt Naturresursinstitutet som gäller hanteringen av risker orsakade av främmande arter
och som ska trygga naturens mångfald.

2020 budget 29 045 000
2019 I tilläggsb. —
2019 budget 6 450 000
2018 bokslut 14 880 000

40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Anslaget får användas
10) till betalning av sådana utgifter som med stöd av 17 § i lagen om hantering av risker orsakade
av främmande arter (1709/2015) betalas ut i förskott av statens medel.
F ö r k l a r i n g : Punkt 10 i beslutsdelen fogas som punkt 10 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan i enlighet med 17 § i lagen om hantering av risker orsa-
kade av främmande arter på den försumliges bekostnad låta vidta åtgärder för att utrota förekom-
sten av en främmande art. Ändringen gör det möjligt att använda anslaget till att genomföra så-
dana åtgärder. Kostnaderna för åtgärderna betalas i förskott av statens medel och de återkrävs av
den som saken gäller.
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2020 budget 1 745 000
2019 budget 1 745 000
2018 bokslut 851 377

64. Forststyrelsen

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som för-
utsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):
3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 50
miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Punkt 3 Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten i beslutsdelen
ersätter punkt 3 Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten i beslutsdelen under ka-
pitlet i budgetpropositionen.

Genom att höja maximibeloppet för upplåning med 30 miljoner euro jämfört med det belopp på
20 miljoner euro som föreslås i budgetpropositionen bereder man sig på den allmänna försämring
av marknadsläget som påverkar Forststyrelsens kassareserver.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 382 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 7 831 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 551 000
euro, varav 535 000 euro är en överföring från moment 30.01.23 för genomförande av ett projekt
för digital hantering av de avtal som gäller Forststyrelsens jord- och vattenegendom och 16 000
euro föranleds av den ändrade pensionsavgiftsstrukturen.

2020 budget 8 382 000
2019 IV tilläggsb. 16 000
2019 budget 7 491 000
2018 bokslut 7 594 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. (31.01, 10, delvis, 20, delvis, 40, delvis och 50)  Förvaltning  och  verksamhets-
områdets gemensamma utgifter

02. (31.20.01 och 40.01)  Transport-  och  kommunikationsverkets  omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 569 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 87 000 euro jämfört med det belopp på 77 656 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  är en överföring till moment 28.30.01 på grund av att statistikföringen av
trafikuppgifter överförs till Statistikcentralen.

2020 budget 77 569 000
2019 IV tilläggsb. 300 000
2019 I tilläggsb. 1 650 000
2019 budget 77 274 000
2018 bokslut 60 335 000

04. (31.50.01) Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av internationella åtaganden.
F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen fogas som punkt 4 till det andra stycket i beslutsdelen
under  momentet i budgetpropositionen.

2020 budget 45 384 000
2019 IV tilläggsb. 385 000
2019 budget 42 983 000
2018 bokslut 46 159 000
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10. (31.10, delvis) Trafik- och kommunikationsnäten

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 409 520 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det anslag på 1 409 111 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
409 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 700 000 euro för genomförande av automa-
tiska system för vägning av tunga fordon och som avdrag 291 000 euro i överföring till moment
28.30.01 för beräkning av trafikprestationer samt för överföring av statistikföringen av vägtrafik-
olyckor till Statistikcentralen.

2020 budget 1 409 520 000
2019 IV tilläggsb. 380 000
2019 II tilläggsb. 40 000 000
2019 budget 1 065 361 000
2018 bokslut 1 468 490 000

31. (31.10.37 och 41) Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 37 400 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och
cykling och för andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling samt för infrastruk-
turprojekt som främjar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik samt till betalning av
statsunderstöd till andra projekt som främjar gång och cykling
2) till betalning av statsunderstöd för verksamhets- och investeringsutgifter för de trafikflygplat-
ser och flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät.

F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkterna 1 och 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter
punkterna 1 och 2 i det andra stycket i beslutsdelen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter
dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det anslag på 35 400 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av en höjning av nivån på statsunderstöden till trafikflygplatser
och flygplatser.

Dispositionsplan (euro)

Främjande av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt 14 500 000
Trafikflygplatser och flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät 2 900 000
Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter för rådgivning av väglag 20 000 000
Sammanlagt 37 400 000
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2020 budget 37 400 000
2019 budget 4 500 000
2018 bokslut 7 990 000

77. Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Fullmakt att ingå förbindelser om nya trafikledsprojekt.
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tablån nedan så att
de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tablån:

Fullmakt att ingå förbindelser för trafikledsprojekt från tidigare budgetår.
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal om de i tablån nedan specificerade projekt som det
beslutats om i tidigare budgetar, så att de utgifter de föranleder staten inklusive utgifterna för de
tidigare förbindelserna uppgår till högst det belopp som nämns i tablån

Nya trafikledsprojekt
Maximibeloppet för utgifter som

förbindelserna föranleder staten (euro)

Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö 62 000 000
Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä 18 000 000
Planering av banan Seinäjoki—Vasa 3 000 000

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för de utgifter
som förbindelserna föranleder

staten, inkl. utgifter som föran-
leds av förbindelser som ingåtts

tidigare budgetår (euro)

Vägprojekt
Rv 3 Tavastkyro omfartsväg 64 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfält vid Virmo och Luvia 30 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 77 900 000
Rv 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Rv 5 vid S:t Michel 27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Rv 3 Tammerfors—Vasa, vid Laihela, fas 1 27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 22 500 000
Rv 4 Uleåborg—Kemi 140 000 000
Rv 5 S:t Michel—Juva 121 000 000
Rv 12 Lahtis södra ringväg 198 000 000
Rv 12 Tillola—Keltti 14 000 000
Ring I i Bredvik 20 000 000
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F ö r k l a r i n g : Fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter fullmaktspunkten i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med den fullmakt på 15 miljoner euro som föreslås i budgetpropositionen har fullmakten
för planering av banan Tammerfors—Jyväskylä höjts med 3 miljoner euro. Förslaget har inga
konsekvenser för anslagen för 2020.

Jämfört med budgetpropositionen har dessutom de projekt vilkas fullmakt inte längre förnyas
strukits ur tablån Trafikledsprojekt från tidigare budgetår.

Till följd av ovannämnda ändring ändras tablåerna Projekt och Utgifter för staten som föranleds
av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt enligt följande:

Arrangemang för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 7 000 000
Rv 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000

Banprojekt
Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn 98 000 000
Idensalmi–Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Iden-
salmi) 55 000 000
Förbättring av bangården i Joensuu 74 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, västra spåret 48 800 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1 150 000 000
Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 60 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 165 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 5 700 000
Elektrifiering av Nystadsbanan 21 000 000

Farledsprojekt
Byggande av havsfarleden till Uleåborg 27 500 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000
Havsfarleden till Karleby 45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö 12 500 000

Gemensamma trafikledsprojekt
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 173 000 000

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för de utgifter
som förbindelserna föranleder

staten, inkl. utgifter som föran-
leds av förbindelser som ingåtts

tidigare budgetår (euro)
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Projekt

Godkänt
Färdigt

för trafik

Fullmakt
att ingå

avtal
mn €

Den ext.
finansieringens

andel av full-
makten att ingå

avtal mn €

Beräknad
använd-

ning mn €

Anslags-
behov
2020
mn €

Senare
anslags-

behov
mn €

Vägprojekt

Rv 3 Tavastkyro omfartsväg

Tilläggs-
budget

2019 2022 64,0 2,4 20,0 41,6
Rv 8 Åbo—Björneborg, 
omkörningsfält vid Virmo och 
Luvia

Tilläggs-
budget

2019 2021 30,0 30,0 - -
Rv 4 Uleåborg—Kemi Budget

2017/
tilläggs-

budget
2018 2021 140,0 98,6 35,4 5,9

Rv 5 S:t Michel—Juva
Budget

2017 2021 121,0 81,0 22,0 18,0

Rv 12 Lahtis södra ringväg
Budget

2017 2021 198,0 160,7 37,3 -

Ring I i Bredvik
Budget

2018 2021 20,0 17,0 3,0 -

Rv 4 Kirri—Tikkakoski
Budget

2018 2021 139,0 44,0 64,0 31,0

Banprojekt

Förbättring av banan Kouvo-
la—Kotka/Fredrikshamn

Tilläggs-
budget

2019 2025 98,0 3,0 35,0 60,0
Idensalmi—Ylivieska (elektri-
fiering och byggande av ett 
triangelspår i Idensalmi)

Tilläggs-
budget

2019 2023 55,0 0,5 5,0 49,5

Förbättring av bangården i 
Joensuu

Tilläggs-
budget

2019 2023 74,0 1,0 20,0 53,0
Utökning av kapaciteten på 
banavsnittet Helsingfors—
Riihimäki, fas 1

Budget
2015 2020 150,0 120,7 17,1 12,2

Förbättring av funktionsdug-
ligheten hos bangården i 
Helsingfors

Budget
2016 2020 60,0 56,1 3,9 -

Luumäki—Imatra—ryska 
gränsen, förbättring av järn-
vägsförbindelsen

Budget
2017 2022 165,0 37,4 63,8 63,8

Elektrifiering av Nystadsbanan

Tilläggs-
budget

2017 2021 21,0 19,0 2,0 -
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2020 budget 351 200 000
2019 IV tilläggsb. —
2019 II tilläggsb. 70 935 000
2019 budget 298 150 000
2018 bokslut 363 850 000

Farledsprojekt

Byggande av havsfarleden till 
Uleåborg

Tilläggs-
budget

2019 2021 27,5 27,5 - -

Havsfarleden till Nordsjö
Budget

2018 2020 12,5 7,0 5,5 -

Gemensamma trafikleds-
projekt
Annan planering av 
utvecklingsprojekt - 7,0 -
Oavslutade trafikleds-
projekt sammanlagt 1 375,0 705,9 341,0 335,0

Nya trafikledsprojekt
Elektrifiering av banavsnittet 
Hangö—Hyvinge

Budget
2020 62,0 3,0 59,0

Planering av banan Tammer-
fors—Jyväskylä

Budget
2020 18,0 4,0 14,0

Planering av banan 
Seinäjoki—Vasa

Budget
2020 3,0 3,0 -

Planering av en fördjupning av 
havsfarleden till Ajos i Kemi

Budget
2020 - 0,2 -

Nya trafikledsprojekt 
sammanlagt 83,0 10,2 73,0
Pågående och nya trafikleds-
projekt sammanlagt 1 458,0 705,9 351,2 408,0

Projekt

Godkänt
Färdigt

för trafik

Fullmakt
att ingå

avtal
mn €

Den ext.
finansieringens

andel av full-
makten att ingå

avtal mn €

Beräknad
använd-

ning mn €

Anslags-
behov
2020
mn €

Senare
anslags-

behov
mn €

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2020 2021 2022 2023—
Sammanlagt
fr.o.m. 2020

Oavslutade trafikledsprojekt 334 000 228 415 83 100 23 500 669 015
Nya trafikledsprojekt 10 000 32 000 31 000 10 000 83 000
Utgifter sammanlagt 344 000 260 415 114 100 33 500 752 015
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE

01. (32.01, delvis, 20, delvis, 30, delvis, 40, delvis och 60, delvis) Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 421 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 34 560 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
861 000 euro. Av detta belopp föranleds 191 000 euro av att den politiska staben utökats, 70 000
euro av en överföring av ett årsverke från moment 32.50.03 och 600 000 euro av inrättandet av
ett kompetenscenter för investeringar i samhällsutveckling.

2020 budget 35 421 000
2019 budget 33 700 000
2018 bokslut 32 874 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 174 918 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 173 653 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 265 000 euro. Av detta belopp är 65 000 euro en överföring från moment 30.40.22 till sådana
uppgifter som hänför sig till hantering av risker orsakade av främmande arter och som behövs för
att trygga den biologiska mångfalden och 1 200 000 euro en överföring från moment 32.30.51 för
anställning av personal motsvarande 15 årsverken för att samordna kompletterande utbildningar,
examensinriktade fortbildningar och tilläggsutbildningar i syfte att avhjälpa bristen på kompetent
arbetskraft.
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2020 budget 174 918 000
2019 IV tilläggsb. 2 885 000
2019 budget 170 338 000
2018 bokslut 171 937 000

03. (32.30.01) Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 196 621 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 246 000 euro jämfört med det belopp på 196 375 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds  av  en  överföring  av webbtjänsten Vägar in i arbetslivet från
moment 32.30.51.

2020 budget 196 621 000
2019 IV tilläggsb. 11 240 000
2019 I tilläggsb. 3 000 000
2019 budget 171 613 000
2018 bokslut 163 524 000

06. (32.40.01) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 239 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 280 000 euro jämfört med det belopp på 18 519 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av att de tilläggsuppgifter som hänför sig till reformen av social-
och hälsovårdstjänsterna och som gäller tillsynen över företagsförvärv och främjandet av mark-
nadens funktion slopats i och med att reformen förfallit.

2020 budget 18 239 000
2019 IV tilläggsb. -280 000
2019 I tilläggsb. —
2019 budget 15 548 000
2018 bokslut 11 294 000

08. (32.40.05) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 923 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 19 923 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av ett tillägg av engångsnatur för att säkerställa verkets verksamhet.
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2020 budget 20 923 000
2019 IV tilläggsb. -160 000
2019 budget 19 564 000
2018 bokslut 19 218 000

20. (32.20, delvis och 60, delvis) Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

43. Stödjande  av  företagsdriven  forsknings- , utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad
cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
8) till den nationella medfinansieringen av anskaffningen av en superdator för företaget för ett
europeiskt högpresterande datorsystem EuroHPC.
F ö r k l a r i n g : Punkt 8 i beslutsdelen fogas som punkt 8 till det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Ändringen gör det möjligt för Finland att delta i anskaffningen av en superdator via det europe-
iska gemensamma företaget för högpresterande datorsystem (EuroHPC Joint Undertaking) till
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:s datacentral i Kajana.

2020 budget 87 550 000
2018 bokslut 49 300 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 488 000 euro.
Fullmakt
År 2020 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 33 915 000 euro.
Anslaget och fullmakten får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om
statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).
Med anslag under momentet får även betalas utgifter som föranleds av beslut som fattats före
2020.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i budgetpropositionen.

Anslaget får användas till beviljande av förbindelser som gäller understöd till sådana varv för ny-
byggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg för utveckling och planering av en ny fartygstyp,
sådana innovativa delar av ett fartyg som kan betraktas som separata delar samt utvecklande och
upprättande av innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder.
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Momentets anslag har ändrats till ett förslagsanslag.

2020 budget 13 488 000
2019 IV tilläggsb. —
2019 budget 10 000 000
2018 bokslut 10 000 000

30. (32.30, delvis, 40, delvis, 50 och 60, delvis) Sysselsättning och företagsamhet

40. (32.50.40) Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Dessutom får anslaget användas till att betala konsumtionsutgifter samt avlöna personal motsva-
rande högst 8 årsverken och betala lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlö-
ningen av personal i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) för Talent Hub-verksamhet.
Anslaget får även användas till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på ge-
nomförandet av projekten.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Ändringen gör det möjligt att bevilja statsunderstöd inte bara i form av allmänt understöd utan
också i form av specialunderstöd.

2020 budget 21 000 000
2019 II tilläggsb. 814 000
2019 budget 3 300 000
2018 bokslut 17 708 000

42. (32.50.42) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 378 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 8 400 000 euro jämfört med det belopp på 7 978 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av att inledandet av tre kapitalinvesteringsprojekt skjuts fram från
2019 till 2020 och den ändring i betalningstidtabellen som detta medför.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2020 2021 2022 2023 2024–

Sammanlagt
fr.o.m.

2020

Förbindelser som ingåtts före 2020 7 488 1 000 3 000 - - 11 488
Förbindelser 2020 6 000 12 000 7 415 2 500 6 000 33 915
Utgifter sammanlagt 13 488 13 000 10 415 2 500 6 000 45 403
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2020 budget 16 378 000
2019 I tilläggsb. 9 400 000
2019 budget 8 178 000
2018 bokslut 12 069 408

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 273 014 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 294 460 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
21 446 000 euro. Av detta belopp är 246 000 euro en överföring till moment 32.01.03 för webb-
tjänsten Vägar in i arbetslivet, 1 200 000 euro en överföring till moment 32.01.02 för anställning
av 15 samordnare till NTM-centralerna och 20 000 000 euro en överföring till moment 29.01.53
för ordnande av utbildning.

2020 budget 273 014 000
2019 IV tilläggsb. 20 132 000
2019 I tilläggsb. -7 500 000
2019 budget 244 061 000
2018 bokslut 321 050 000

95. Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 600 000 euro jämfört med det belopp på 900 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av en minskning i behovskalkylen.

2020 budget 300 000

50. (32.70) Integration

03. (32.70.03) Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 12 531 000 euro.
Anslaget får användas
5) för avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 5 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Avdraget på 70 000 euro jämfört med det belopp på 12 601 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring av ett årsverke till moment 32.01.01.

2020 budget 12 531 000
2019 IV tilläggsb. —
2019 I tilläggsb. 250 000
2019 budget 1 631 000
2018 bokslut 3 561 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 494 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 34 180 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
314 000 euro. Av detta belopp föranleds 164 000 euro av de nya statssekreterarnas och special-
medarbetarnas resekostnader och av löneutgifter för assistenter och 150 000 euro av en överfö-
ring från moment 23.01.01 för förvaltningen av det internationella jämställdhetspriset.

2020 budget 34 494 000
2019 I tilläggsb. 60 000
2019 budget 31 929 000
2018 bokslut 30 836 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 983 000 euro.
Anslaget får användas
5) till betalning av kostnader för sådan psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som förord-
nats med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen i de fall då personen inte har hemkommun i
Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen blir punkt 5 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 483 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av kostnader för vård av personer som förordnats till vård oberoende av sin vilja
i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och skyldigheten att betala kostnaderna inte
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kan bestämmas med stöd av internationella avtal. Kostnaderna för vården kan inte heller ersättas
med stöd av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen.

2020 budget 983 000
2019 IV tilläggsb. 500 000
2019 budget 547 000
2018 bokslut 421 554

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 272 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 151 000 euro jämfört med det belopp på 19 121 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring från moment 25.40.01 för tryggande av hälso- och sjukvår-
den för fångar.

2020 budget 19 272 000
2019 budget 19 105 000
2018 bokslut 18 491 000

02. Tillsyn

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 028 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 11 628 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  hänför sig till planeringen av och omkostnaderna för den nya nationella
kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA).

2020 budget 12 028 000
2019 IV tilläggsb. 120 000
2019 I tilläggsb. 280 000
2019 budget 11 940 000
2018 bokslut 11 021 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 941 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 10 491 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
450 000 euro. Av detta belopp föranleds 400 000 euro av att utgifterna för av polisen beställda
transporter av avlidna har ökat och av att de rättsmedicinska undersökningar som polisen förord-
nar har ökat och 50 000 euro av en överföring från moment 26.10.01 för utgifter för av polisen
på Åland beställda transporter av avlidna.

2020 budget 10 941 000
2019 IV tilläggsb. 391 000
2019 budget 10 247 000
2018 bokslut 10 668 257

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt 
vissa tjänster 

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 440 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 400 000 euro jämfört med det belopp på 438 900 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av nödvändiga åtgärder för utvecklande av informationssäkerheten.

2020 budget 440 300 000
2019 II tilläggsb. 15 000 000
2019 budget 377 760 000
2018 bokslut 329 741 000

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Folkpensionsanstalten  får  använda  högst  54 300 000  euro till finansiering av behovsprövad
individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och re-
habiliteringspenningförmåner och högst 6 700 000 euro till finansiering enligt samma lag av in-
dividuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklings-
projekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Jämfört med budgetpropositionen har de anslag som anvisats för behovsprövad rehabilitering och
utvecklingsprojekt korrigerats så att de motsvarar dimensioneringen av anslaget under momentet.

2020 budget 1 975 800 000
2019 IV tilläggsb. -10 000 000
2019 budget 2 425 900 000
2018 bokslut 2 113 127 344

50. Stöd till veteraner

50. Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 4 700 000 euro jämfört med det belopp på 7 300 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av en höjning av fronttillägget från nuvarande 50,19 euro till 125
euro per månad från och med den 1 april 2020.

2020 budget 12 000 000
2019 I tilläggsb. 80 000
2019 budget 9 500 000
2018 bokslut 12 022 487

58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 179 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 110 000 000 euro jämfört med det belopp på 69 600 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av de behov av tilläggsanslag som kommunerna meddelat om för ordnan-
de av tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet.

2020 budget 179 600 000
2019 IV tilläggsb. 16 000 000
2019 budget 19 500 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 96 910 000 euro.
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Anslaget får användas
6) till en specialuppgift som gäller stärkande av servicestrukturen vid Vasa sjukvårdsdistrikt till
ett belopp av högst 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen blir punkt 6 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 90 000 euro jämfört med det belopp på 97 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av en överföring av lönekostnaderna för den projektchef som ge-
nomför barnstrategin till moment 23.01.01.

Jämfört med budgetpropositionen preciseras anslaget för tryggande av det andra inhemska språ-
ket så att det gäller Vasa sjukvårdsdistrikts specialuppgift att stärka servicestrukturen.

2020 budget 96 910 000

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (för-
slagsanslag)
F ö r k l a r i n g : Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under momentet ombildats till
ett förslagsanslag.

2020 budget 380 000 000
2019 IV tilläggsb. 1 439 000
2019 budget 361 850 000
2018 bokslut 357 975 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 972 000 euro.
Dessutom  får anslaget även användas till kostnader i anslutning till åtgärdsprogrammet Sunda
lokaler 2028.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som fjärde stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 84 000 euro jämfört med det belopp på 34 888 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av konsumtionsutgifter för en statssekreterare och en specialmed-
arbetare i den politiska staben och av löne- och konsumtionsutgifter för en extra assistent.

2020 budget 34 972 000
2019 IV tilläggsb. -99 000
2019 budget 26 227 000
2018 bokslut 27 034 000

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 130 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 1 730 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av en höjning av understöden till naturskydds- och miljöorgani-
sationer.

2020 budget 2 130 000
2019 budget 1 930 000
2018 bokslut 2 435 000
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10. Miljö- och naturvård

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
12) för avlönande av personal motsvarande högst 180 årsverken, varav visstidsanställd personal
motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 7 och visstidsanställd personal
motsvarande högst 158 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna
F ö r k l a r i n g : Punkt 12 i beslutsdelen ersätter punkt 12 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Jämfört  med  budgetpropositionen  har  användningen  av  miljöförvaltningens anslag utökats
genom att personal motsvarande 19 årsverken anställts vid NTM-centralerna för att stärka miljö-
förvaltningen.

2020 budget 20 235 000
2019 budget 18 175 000
2018 bokslut 16 525 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 57 922 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört  med  det  belopp  på  57 844 000  euro  som  föreslås  i budgetpropositionen föranleds
tillägget på 78 000 euro av ändringen av pensionsavgiftsstrukturen.

2020 budget 57 922 000
2019 IV tilläggsb. 78 000
2019 II tilläggsb. 900 000
2019 budget 35 369 000
2018 bokslut 34 760 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 542 000 euro.
Anslaget får användas
3) för betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 års-
verken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten
8) för understöd till Lahtis stad för genomförandet av temaåret Europeiska miljöhuvudstaden
2021.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 3 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 8 i det andra styck-
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et i beslutsdelen fogas som punkt 8 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har miljöministeriet fått två årsverken för samarbetsprojekt
inom programmet för hållbara städer vid Finlands miljöcentral och NTM-centralerna.

Tillägget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 15 542 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen  föranleds av genomförandet av temaåret Europeiska miljöhuvudstaden
2021 i Lahtis.

2020 budget 18 542 000
2019 budget 16 022 000
2018 bokslut 9 052 000

20. Samhällen, byggande och boende

32. Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostads-
löshet (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
3) för betalning av konsumtionsutgifter för utredningar, informationssystem, anvisningar och
ordnande av utbildningar i anslutning till förebyggande och statistikföring av bostadslöshet
4) för betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.
F ö r k l a r i n g : Punkterna 3 och 4 i beslutsdelen fogas som punkterna 3 och 4 till det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har motiveringen till momentet kompletterats så att anslaget
även får användas till utredningar och informationssystem samt till anvisningar och ordnande av
utbildningar.

2020 budget 3 300 000
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