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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen
för 2023 (RP 154/2022 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finans-
utskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för
2023, som överlämnades den 19 september 2022.

Inkomstposter

Det föreslås att inkomstposterna höjs med sammanlagt 587 miljoner euro jämfört med budgetpro-
positionen.

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster sänks med 37 miljoner euro. Det föreslås att in-
täktskalkylen för mervärdesskatten sänks med 89 miljoner euro. Detta beror på att konsekvens-
bedömningen av den temporära sänkningen av mervärdesskattesatsen för el och persontranspor-
ter har uppdaterats. Det föreslås också att intäktskalkylen för apoteksskatten sänks med 21 miljo-
ner euro till följd av regeringens proposition om förbättrad kostnadseffektivitet inom
läkemedelsförsörjningen. På motsvarande sätt föreslås det att intäktsprognosen för skatten på för-
värvs- och kapitalinkomster höjs med 33 miljoner euro, eftersom konsekvensbedömningen av i
synnerhet det hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar har uppdaterats. Dessut-
om har kalkylen över skatteinkomster höjts med 40 miljoner euro, eftersom regeringen inte läm-
nar någon proposition om ett kombinerat avdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i be-
skattningen.

Det föreslås att intäktskalkylen för inkomster av blandad natur höjs med sammanlagt 55 miljoner
euro på grund av förändrade inkomster av blandad natur inom flera förvaltningsområden.

Det föreslås att intäktskalkylen för ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäkts-
föring av vinst höjs med 569 miljoner euro. Orsaken till höjningen är framför allt att statens ka-
pitalinkomster beräknas uppgå till 574 miljoner euro mer år 2023. Tidigare uppskattades motsva-
rande kapitalinkomster bli intäktsförda 2022.

Anslag och balans

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 587 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 794 miljoner euro ökar den kompletterande budgetpropositionen för 2023 statens
budgeterade behov av nettoupplåning med 206 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas
uppgå till ca 8,3 miljarder euro 2023.

Ramen för valperioden

I det allvarliga och avsevärt förändrade säkerhetspolitiska läget som berör hela Europa gjorde re-
geringen i samband med planen för de offentliga finanserna våren 2022 ett undantag från ramen.
Undantagsklausulen beaktas som en strukturell korrigering av ramnivån, det vill säga ramen för
valperioden höjs i enlighet med utgifterna, varvid utgifterna täcks utanför ramen.
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I budgetpropositionen uppgick den strukturella korrigeringen till 2 048,0 miljoner euro för 2023.
I den kompletterande propositionen höjs den strukturella korrigeringen med 192,3 miljoner euro.
Den strukturella korrigeringen är i sin helhet 2 240,3 miljoner euro för 2023: cybersäkerheten
58,6 miljoner euro, gränssäkerheten och försvaret 1 137,8 miljoner euro, migrationshelheten
761,1 miljoner euro, åtgärder som stöder försörjningsberedskapen, självförsörjningen i fråga om
energi och den gröna omställningen 231,4 miljoner euro, försörjningsberedskapen 10,0 miljoner
euro, åtgärder som vidtas på grund av höjda energipriser 15,3 miljoner euro, bistånd till Ukraina
25,0 miljoner euro och övriga utgifter 1,1 miljoner euro. En liten del av de utgifter som omfattas
av undantagsklausulen är redan färdigt utgifter utanför ramen (i migrationshelheten ingår änd-
ringar i behovskalkylen för bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet, sammanlagt
57,0 miljoner euro). Av denna anledning är den strukturella korrigeringen av ramen mindre än
det totala beloppet av de utgifter som omfattas av undantagsklausulen (2 297,3 miljoner euro för
2023).

Ramnivån för 2023 justeras med ca 164 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att mot-
svara prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen
för 2023 till 69 462 miljoner euro.

Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen
69 283 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2023 uppgår därmed till 79 miljoner euro.
Dessutom finns en tilläggsbudgetreservering på 100 miljoner euro till förfogande år 2023 och för
utgifter av engångsnatur en ofördelad reserv från 2022 som eventuellt blir oanvänd.

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2023

Lagstadgat indexbundna utgifter (pensioner) 19,4
25.10.04, 
12.25.14

När det gäller inkomsterna från rättshjälpsavgifter övergår man från 
nettobudgetering till bruttobudgetering. Under både inkomst- och 
utgiftsmomentet görs ett lika stort tillägg. 3,9

27.10.01 Ombudgetering av det anslag som återtogs i den fjärde tilläggsbudget-
propositionen för 2022. 11,7

27.10.18 Ändring i tidsplanen i samband med beställningsfullmakten 
PVKEH 2021. 1,1

28.50.15 Precisering i anslutning till det slutliga engångsbeloppet av de ersätt-
ningar som betalas till Keva från pensionsmomentet. Engångsbeloppet 
ingår i budgetpropositionen. -18,1

28.90.30 Återföring till statsandelsmomentet av finansieringen av incitament-
systemet för digitalisering i kommunerna. Anslaget har återtagits från 
mom. 28.90.32 i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen 2022. 8,0

30.40.62 Ombudgetering inom ramen för den totala finansieringen av det pro-
gram som Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden finansierar. 4,0

32.20.46 Tidsmässig förändring i utbetalningarna av innovationsstödet för 
skeppsbyggnad. 4,9

33.10.54 Temporärt elstöd. Ändring av utgiftsgrunden under ett moment utanför 
ramen. -85,0



ALLMÄN MOTIVERING
A 7

Förslag om anslag i anslutning till Finlands Natomedlemskap

Finland ansökte om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato den 17 maj 2022.
Finland fick observatörsstatus i Nato den 5 juli 2022. Ett fullvärdigt medlemskap för Finland i
Nato förutsätter att alla medlemsstater ratificerar medlemskapet i enlighet med sina nationella
förfaranden. Tidsplanen för ett fullvärdigt medlemskap är förenad med osäkerhet.

I den kompletterande budgetpropositionen har beaktats nödvändiga och med säkerhet kända kost-
nader som föranleds av processen för ansökan om observatörsstatus och fullvärdigt medlemskap
i Nato och som inte kan täckas inom ramen för befintliga anslag (sammanlagt ca 42 miljoner eu-
ro). Dessutom har 15 miljoner euro reserverats för finansministeriets förvaltningsområde för så-
dana utgifter för medlemskapet i Nato vars beredning fortfarande pågår. I propositionen har sär-
skilt Finlands betalningsandel till samfinansieringen av Nato samt vissa personalresurser, kostna-
der för Natos lokaler och anslag för utvecklande av datakommunikationsförbindelser beaktats.

Medlemsstaterna deltar i samfinansieringen av Nato i enlighet med sin andel av bruttonationalin-
komsten. Finlands andel har fastställts till 0,9057 % till utgången av 2024. I den kompletterande
propositionen har Finlands betalningsandelar till Natos gemensamma finansiering i tre separata
budgetar beaktats: den civila budgeten, den militära budgeten och programmet för säkerhetsin-
vesteringar. För Finlands betalningsandel i den civila budgeten föreslås ett anslag på 4,18 miljo-

33.10.54, 
33.10.57, 
33.20.52

Höjning av barnförhöjningen inom utkomstskyddet med 20 %. Ändring 
av utgiftsgrunden under ett moment utanför ramen. Precisering jämfört 
med budgetpropositionen. 16,0

33.10.57 Höjning av utkomststödets grunddel för barn under 18 år (10 %). 
Precisering jämfört med budgetpropositionen. -0,5

33.10.57 Ensamförsörjartillägget till barnbidraget, 5 euro/månad. Precisering 
jämfört med budgetpropositionen. 1,3

33.10.57 Studiepenningens försörjarförhöjning. Precisering jämfört med budget-
propositionen. 0,2

35.10.22 Ombudgetering i anslutning till inrättandet av en nationell informations-
tjänst för friluftsliv. 1,6

35.20.34 Ombudgetering i anslutning till understöd för slopande av oljeuppvärm-
ning av kommunala fastigheter. 10,9
Ramnivån för valperioden sänks, varvid regeringens handlingsutrymme 
för nya utgiftsökningar minskar på motsvarande sätt. Denna justering av 
ramnivån hänför sig till finansieringshelheten för dimensioneringen av 
vårdpersonal. -8,0
Ett undantag från ramarna som hänför sig till det säkerhetspolitiska lä-
get. De begränsade utgifterna täcks som utgifter utanför ramen och i frå-
ga om utgifterna görs en motsvarande strukturell korrigering på 
ramnivå. Ändringar i den kompletterande propositionen: gränssäkerhe-
ten och försvaret 139,0 miljoner euro, migrationshelheten 47,2 miljoner 
euro, bistånd till Ukraina 5,0 miljoner euro och övriga utgifter 1,1 mil-
joner euro. 192,3

Sammanlagt 163,6

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2023
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ner euro. Med den civila budgeten täcks de löpande kostnaderna för Natos högkvarter och den
internationella personalen. För Finlands andel av den militära budgeten föreslås ett anslag på 20,8
miljoner euro. Med den militära budgeten täcks bl.a. omkostnader för Natos kommandostruktur
samt kostnader för system för prestationsförmåga, insatser och pensioner. För täckande av kost-
nader i anslutning till programmet för säkerhetsinvesteringar föreslås i enlighet med Natos upp-
skattning 2,4 miljoner euro. Betalningsandelarna omfattar i enlighet med Natos regler också en
andel av samfinansieringen för 2024. Finlands betalningsandelar utgör sammanlagt 27,4 miljoner
euro.

Medlemsländerna ska också delta i finansieringen av det så kallade DIANA-initiativet. Initiativet
syftar till att stärka Natos prestationsförmågor så att den civila sektorns tekniska lösningar utnytt-
jas för militär användning. För kostnaderna till följd av detta föreslås ett anslag på 210 000 euro.

För statsrådets kansli föreslås det för uppgifter och tjänster som är gemensamma för hela statsrå-
det och som hänför sig till Nato 1,7 miljoner euro samt 290 000 euro för anskaffning av informa-
tionsteknik för Finlands delegation vid Nato.

För utrikesförvaltningen föreslås ett tillägg på ca 1,6 miljoner euro för Nato-relaterade uppgifter
i beskickningsnätet, vilket motsvarar 10 årsverken. För flyttningen av Finlands särskilda repre-
sentation vid Nato till Natos högkvarter föreslås ett anslag på 4,5 miljoner euro. Beloppet mot-
svarar den uppskattade engångsersättningen för de lokaler som erbjuds Finland vid Natos hög-
kvarter.

Dessutom föreslås för Gränsbevakningsväsendet ett tillägg på 1,2 miljoner euro för utgifter som
föranleds av anslutningen till Nato.

För Försvarsmakten föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljon euro. Med hjälp av anslaget ska man
utvidga Nato-åtkomstplatserna i Försvarsmaktens ledningssystem och utveckla datakommunika-
tionsförbindelserna. Det föreslås att Försvarsmaktens personalresurser stärks i detta skede av
medlemskapsprocessen med 2,46 miljoner euro, dvs. med 22 nya uppgifter. Merparten av upp-
gifterna är sådana att de stärker Finlands nationella representation i Natos förvaltningsstrukturer,
inklusive Finlands delegation vid Nato.

I och med förändringarna i säkerhetsmiljön och ansökan om medlemskap i Nato föreslås det att
också försvarsministeriets anslag höjs med 1,85 miljoner euro. Med medlen inrättas 16 nya upp-
gifter, varav 11 hänför sig till de behov som ett Natomedlemskap medför.

För finansministeriets förvaltningsområde föreslås det ett anslag på 15 miljoner euro som förbe-
redelse för sådana kostnader för informationshantering och informationssystem som föranleds av
NATO-medlemskapet, för kostnader för sådana ändringar av lokaler som säkerhetskraven förut-
sätter samt till andra nödvändiga utgifter som föranleds av medlemskapet.

För sådana beredningsuppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som hän-
för sig till Nato föreslås 260 000 euro (2 årsverken) för att i synnerhet planeringen av den natio-
nella helheten av informations- och kommunikationssystem ska kunna stödjas och en effektiv
auditering av datakommunikationssystemen säkerställas.
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Kompensering av hyreshöjningar

I den kompletterande budgetpropositionen ingår tilläggsanslag på sammanlagt ca 28 miljoner
euro för att kompensera den exceptionellt stora ökningen av hyreskostnaderna för lokaler 2023.
Allt som allt uppskattas ökningen av hyreskostnaderna för de statliga ämbetsverken uppgå till ca
53 miljoner euro, när indexhöjningen beräknas vara 7,5 % (När man inte beaktar försvarsmakten,
som behandlas som ett specialfall, uppgår ökningen av hyreskostnaderna till ca 37 miljoner euro).
Enligt förslaget ska alla ämbetsverk ersättas för minst 50 % av den beräknade hyreshöjningen på
7,5 %. I och med att lokalintensiteten ökar, ökar ersättningsprocenten gradvis så att de allra mest
lokalintensiva ämbetsverken ersätts fullt ut för höjningen.

Nedan följer en närmare beskrivning av kompensationsmodellen för hyreshöjningar:

— Om hyreshöjningen överstiger 1 % av bruttoanslagen under momentet, ersätts den uppskatta-
de hyreshöjningen (7,5 %) till fullt belopp. Det är fråga om lokalintensiva ämbetsverk för vilka
det i praktiken skulle vara svårt att anpassa lokalerna eller de övriga omkostnaderna, särskilt inom
den givna tidsramen.
— Om hyreshöjningen är mellan 0,5 % och 1 % av bruttoanslagen under momentet, ändras er-
sättningen succesivt så att när den uppskattade hyreshöjningen är 0,6 %, ersätts 60 % av den upp-
skattade höjningen o.s.v. Syftet med denna succesiva skala är att behandla ämbetsverken så jäm-
likt som möjligt.
— Om hyreshöjningen är mindre än 0,5 % av bruttoanslagen under momentet, ersätts 50 % av
den beräknade hyreshöjningen.
— Försvarsmakten får ingen kompensation, eftersom Försvarsmaktens omkostnader justeras en-
ligt utfallet av konsumentprisindexet. Således finns det inget behov av en separat kompensation
för hyreshöjningar.

Statsrådets kansli

För utgifter för berednings-, planerings- och ombyggnadsarbeten inom projektet för renovering
av statsrådskvarteret föreslås 325 000 euro och för utgifter för planeringsarbeten och tillfälliga
lokaler till följd av renoveringen av Ständerhuset 220 000 euro. Dessutom föreslås en hyresfull-
makt på 1,3 miljarder euro som gör det möjligt att ingå hyresavtal i form av ett förvaltningsavtal
med Senatfastigheter i fråga om statsrådets s.k. kvartersprojekt så att avtalet medför utgifter på
1,3 miljarder euro beräknat för en period av 50 år.

För den vetenskapliga expertpanelen för hållbar utveckling föreslås 180 000 euro.

Justitieministeriets förvaltningsområde

För en förlängning av projekten för förebyggande av sexualbrott och för andra understöd föreslås
900 000 euro.

För den allmänna intressebevakningsverksamheten föreslås en anslagsökning på 1 miljon euro på
grund av det ökade antalet huvudmän.
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För Brottspåföljdsmyndigheten föreslås ca 1,5 miljoner euro för resursbehov i anslutning till för-
budet mot rökning inomhus i slutna fängelser.

För Utsökningsverket föreslås ca 1,1 miljoner euro för genomförandet av de sanktioner som det
fattats beslut om till följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Inrikesministeriets förvaltningsområde

För inrikesministeriet föreslås ett tillägg på 400 000 euro för styrningen av välfärdsområdenas
räddningsväsenden. För Räddningsinstitutet föreslås 510 000 euro för förberedelser inför en ut-
ökning av räddarautbildningen. Dessutom föreslås 200 000 euro för vissa understöd för stödjande
av räddningsväsendets uppgifter.

För rescEU-lagerhållningsprojektet som hör till EU:s civilskyddsmekanism föreslås 59,8 miljo-
ner euro. Med lagerhållningskapaciteten inom projektet skaffas för EU:s bruk bl.a. skyddsutrust-
ning och medicinska motgifter som kan sättas in vid kemiska, biologiska, radiologiska och nukle-
ära incidenter. Projektet, som fortgår fram till 2026, finansieras helt och hållet av Europeiska
kommissionen, med undantag för mervärdesskatteutgifterna (inkomsterna budgeteras under mo-
ment 12.26.98).

För ibruktagandet av myndighetsnätet VIRVE 2.0 föreslås sammanlagt ca 1,3 miljoner euro till
polisen och olika räddningsmyndigheter. För polisen föreslås dessutom sammanlagt ca 3,1 mil-
joner euro för utgifter i enlighet med lagstiftningsändringarna samt 1,5 miljoner euro för att utöka
förberedelserna och stärka beredskapen.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås ett anslag på 139 miljoner euro för byggkostnaderna för
prioritet 1-skedet av byggandet av ett stängsel vid östgränsen.

För civilt materielbistånd till Ukraina föreslås 5 miljoner euro på grund av att Rysslands anfalls-
krig fortsätter.

Finansministeriets förvaltningsområde

För Skatteförvaltningen föreslås ett anslag av engångsnatur på sammanlagt ca 1,7 miljoner euro
för projekt för införande av gruvmineralskatten och solidaritetsskatten för energibolag. För
Statskontoret föreslås ett tilläggsanslag på 500 000 euro för tilläggskostnader för informations-
tjänsten inom den kommunala och regionala ekonomin och för Statistikcentralen ett tilläggsan-
slag på 400 000 euro för statistiska ändringar som reformen av social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet medför. För det nationella inkomstregistret föreslås ett anslag på 2 miljoner euro
för tryggande av driftsäkerheten. För verket för finansiell stabilitet föreslås ett tillägg på ca 2,8
miljoner euro för kontosystemet inom försörjningsberedskapen.

Det föreslås att det från välfärdsområdenas finansiering dras av 1,75 miljoner euro av den finan-
siering som utökats på grundval av mentalvårds- och rusmedelslagstiftningen. Dessutom föreslås
det att finansieringen ökas med 0,3 miljoner euro för totalreformen av funktionshinderservicen.
På grund av ändringen av ikraftträdandebestämmelsen för personaldimensioneringen vid verk-
samhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre
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personer föreslås det att finansieringen korrigeras enligt följande: som finansieringsbehov som
föranleds av den lagstadgade uppgiften beaktas nu 71,2 miljoner euro, medan summan tidigare
var 57 miljoner euro större. Samtidigt föreslås att det som tillägg enligt prövning beaktas 57 mil-
joner euro för förberedelser inför ändringen av personaldimensioneringen. Därmed bibehålls den
finansieringsandel som riktas till förändringen i personaldimensioneringen i sin helhet på den
nivå som anges i budgetpropositionen.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

För tryggande av Utbildningsstyrelsens grundläggande verksamhet föreslås ca 1,7 miljoner euro.

För extra nybörjarplatser för lärare inom småbarnspedagogiken föreslås 6,3 miljoner euro. Med
finansieringen ökas antalet nybörjarplatser som en engångssatsning med sammanlagt 300.

För rådgivningsorganisationer föreslås ett tillägg på 500 000 euro för medborgarrådgivning om
beredskap.

För yrkesutbildningen föreslås ett tilläggsanslag på 8 miljoner euro och för effektiviserad
språkundervisning inom gymnasieutbildningen 0,5 miljoner euro till följd av ukrainska flykting-
ar.

För säkerställande av Riksarkivets grundläggande funktioner föreslås ett tillägg av engångsnatur
på 1 miljon euro och för digitalisering av de mest använda materialen vid verksamhetsstället i
Vasa 370 000 euro.

Regeringens proposition om ett försök med regional studielånskompensation lämnas inte, varför
det i budgetpropositionen föreslagna momentet och anslaget på 6 miljoner euro under det slopas.

För ersättningar för användning av e-material vid bibliotek föreslås 1 miljon euro.

För projektplaneringen av ett vildmarks- och naturmuseum föreslås 300 000 euro.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

För främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion föreslås ett anslag på 4
miljoner euro.

För  specialiseringspraktik  för veterinärer och för handledning för specialiseringsutbildningen
föreslås 500 000 euro.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

För inrättandet av ett nät för lågflygning föreslås ca 2,3 miljoner euro.

För projekt för utveckling av trafikledsnätet föreslås en anslagsökning på ca 49 miljoner euro, ef-
tersom kostnaderna för väg- och banprojekt som det redan tidigare beslutats om har stigit. Höj-
ningar av fullmakter för projekt behandlas i den fjärde tilläggsbudgeten för 2022.
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Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

För arbets- och näringsbyråernas omkostnader föreslås ett tillägg på 4,8 miljoner euro och för in-
tegrationsutbildning ett tillägg på 21,5 miljoner euro för tryggande av tjänster för ukrainska ar-
betssökande.

För stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna föreslås ett tillägg på 7 miljoner euro,
varav 1 miljon euro riktas till stödjande av turismen och 6 miljoner euro till genomförande av
gästhamnen Kalajoen Marina i Kalajoki.

För höjning av Klimatfonden Ab:s eget kapital föreslås ett anslag på 100 miljoner euro. Det är
fråga om en ombudgetering av det anslag som föreslås bli återtaget i den fjärde tilläggsbudget-
propositionen för 2022.

För kapitalisering av Business Finland Venture Capital Ab föreslås ett anslag på 90 miljoner euro
för sådana direkta industri- och näringspolitiska kapitalinvesteringar som inbegriper statligt stöd.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

För Institutet för hälsa och välfärd föreslås ett tilläggsanslag på ca 2,7 miljoner euro för genom-
förande av totalreformen av lagstiftningen om informationshantering inom social- och hälsovår-
den samt ett tillägg på ca 100 000 euro för kostnaderna för njursjukdomsregistret. För enheten för
hälso- och sjukvård för fångar föreslås dessutom 146 000 euro för de ökade läkemedelskostnader
som orsakas av förbudet mot tobaksrökning inomhus.

För Strålsäkerhetscentralen föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för tryggande av strålningsöver-
vakningen vid gränsstationerna i samarbete med Tullen samt ett tillägg på 200 000 euro för be-
redskapen för hantering av småskaliga kärnkraftverk (Small Modular Reactors, SMR). Dessutom
föreslås ett tillägg på 500 000 euro för kostnader som föranleds av en totalreform av kärnenergi-
lagstiftningen.

För omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården föreslås tilläggs-
finansiering på 1,7 miljoner euro för upprättandet av ett register enligt den nya lagen om tillsynen
över social- och hälsovården (Soteri-projektet).

Det höjda elpriset föreslås bli kompenserat med ett särskilt och tillfälligt elstöd till de hushåll som
inte kan utnyttja det elavdrag som görs i beskattningen. För elstödet föreslås finansiering på 85
miljoner euro. För genomförande av stödet föreslås dessutom tilläggsfinansiering på 6 miljoner
euro till Folkpensionsanstalten.

Det föreslås att den inbesparing som görs i statens sjukförsäkringsutgifter i syfte att finansiera den
personaldimensionering som ska iakttas i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig in-
stitutionsvård för äldre minskas med 12 miljoner euro. Dessutom föreslås ett tillägg på 5,3 mil-
joner euro till statens andel av de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen, eftersom de
temporära undantagen till följd av covid-19 förlängs till 2023 i fråga om covid-19-undersökning-
ar och covid-19-vaccinationer.
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För tryggande av tjänster för mammor med missbruksproblem och spädbarnsfamiljer där det fö-
rekommer missbruksproblem föreslås tilläggsfinansiering på 3 miljoner euro för säkerställande
av verksamheten inom projektet Pidä kiinni när välfärdsområdena inleder sin verksamhet.

För finansiering av kreditkapitalet för social kreditgivning föreslås 9,5 miljoner euro i statsunder-
stöd till välfärdsområdena.

Miljöministeriets förvaltningsområde

För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter föreslås ett tilläggsanslag på 1,9 miljoner
euro för övertagande av Sanginjoki naturskyddsområde samt för iståndsättningsåtgärder som gäl-
ler naturskyddsområdet.

För skydd av skogar föreslås ett tilläggsanslag på 3 miljoner euro.

För främjande av kompetensen när det gäller återvinning av näringsämnen och genomförande av
jordbrukets färdplan för Skärgårdshavets avrinningsområde föreslås ett anslag på 1 miljon euro.

I bevillningsfullmakten för understöd för förbättring av energiprestandan i bostadshus föreslås ett
tillägg på 30 miljoner euro, som höjer fullmaktsnivån till ca 99 miljoner euro. För Finansierings-
och utvecklingscentralen för boendet föreslås dessutom 420 000 euro för uppgifter i anslutning
till handläggningen av understöd.

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

Huvudtitel
Regeringens

budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

21 Riksdagen 137 076 000 21 000 137 097 000
22. Republikens president 39 883 000 - 39 883 000
23. Statsrådets kansli 232 494 000 7 998 000 240 492 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 318 162 000 12 714 000 1 330 876 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 1 076 795 000 15 424 000 1 092 219 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 2 274 072 000 216 775 000 2 490 847 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 6 103 425 000 41 473 000 6 144 898 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 34 170 824 000 4 323 000 34 175 147 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 7 692 652 000 23 381 000 7 716 033 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 652 537 000 13 247 000 2 665 784 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 335 814 000 51 409 000 3 387 223 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 710 235 000 227 973 000 3 938 208 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 15 934 469 000 158 431 000 16 092 900 000
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35. Miljöministeriets förvaltningsområde 336 599 000 20 548 000 357 147 000
36. Räntor på statsskulden 1 530 760 000 - 1 530 760 000
Sammanlagt 80 545 797 000 793 717 000 81 339 514 000

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 64 507 486 000 -36 523 000 64 470 963 000
12. Inkomster av blandad natur 6 512 665 000 54 845 000 6 567 510 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 1 331 135 000 569 153 000 1 900 288 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 149 948 000 - 149 948 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 72 501 234 000 587 475 000 73 088 709 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 8 044 563 000 206 242 000 8 250 505 000
Sammanlagt 80 545 797 000 793 717 000 81 339 514 000
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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 23 909 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 23 876 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
33 000 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 41 000 000 euro till följd av uppdatering-
en av konsekvensbedömningen i fråga om det tidsbundna hushållsavdrag som beviljas på basis
av elenergiräkningar och 2 000 000 euro till följd av avlägsnandet av den ekonomiska effekten
av den proposition med förslag till lag om ett kombinerat avdrag för forsknings- och utvecklings-
verksamhet i beskattningen som inte kommer att lämnas till riksdagen samt som avdrag
8 000 000 euro till följd av lagstiftningen om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsför-
sörjningen och 2 000 000 euro till följd av avlägsnandet av den ekonomiska effekten av proposi-
tionen gällande införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare som inte kommer att lämnas till
riksdagen.
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2023 budget 23 909 000 000
2022 IV tilläggsb. 1 061 000 000
2022 II tilläggsb. 211 000 000
2022 budget 10 944 000 000
2021 bokslut 11 342 834 388

02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 6 036 000 000 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 38 000 000 euro jämfört med det belopp på 5 998 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av avlägsnandet av den ekonomiska effekten av den proposition med
förslag till lag om ett kombinerat avdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskatt-
ningen som inte överlämnas till riksdagen.

2023 budget 6 036 000 000
2022 II tilläggsb. 986 000 000
2022 budget 3 831 000 000
2021 bokslut 3 686 272 571

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 22 244 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 22 333 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
89 000 000 euro, varav 81 000 000 euro föranleds av den ändrade konsekvensbedömningen när
det gäller en sänkning av mervärdesskattesatsen för el och 8 000 000 euro av den ändrade konse-
kvensbedömningen när det gäller en sänkning av mervärdesskattesatsen för persontransporter.

2023 budget 22 244 000 000
2022 budget 21 462 000 000
2021 bokslut 20 152 197 587

03. Apoteksskatt
Under momentet beräknas inflyta 186 000 000 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 21 000 000 euro jämfört med det belopp på 207 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en regeringsproposition genom vilken lagen om elektroniska recept,
läkemedelslagen, sjukförsäkringslagen och apoteksskattelagen föreslås bli ändrade.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsför-
sörjningen.

2023 budget 186 000 000
2022 budget 204 600 000
2021 bokslut 200 520 793

19. Övriga inkomster av skattenatur

10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 5 230 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 300 000 euro jämfört med det belopp på 5 530 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av återtagandet av regeringens proposition med förslag till lag om ändring
av lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012).

2023 budget 5 230 000
2022 budget 4 963 000
2021 bokslut 4 395 261

11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas inflyta 6 185 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 3 408 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 777 000 euro, varav 2 772 000 euro föranleds av förvaltningen av det nya kontosystemet inom
försörjningsberedskapen och 5 000 euro av en preciserad uppskattning.

Förvaltningen av kontosystemet inom försörjningsberedskapen täcks med förvaltningsavgifter av
skattenatur som grundar sig på lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
(1197/2014).

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.03.

2023 budget 6 185 000
2022 IV tilläggsb. 261 000
2022 budget 3 388 000
2021 bokslut 3 009 837
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 13 479 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 15 183 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 704 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats en minskning på 2 000 000 euro i inkom-
sterna av avgifterna för handläggning av visum på grund av att tillämpningen av avtalet mellan
EU och Ryssland om förenklat utfärdande av viseringar har avbrutits samt på grund av Finlands
nationella gränsbeslut och som tillägg 296 000 euro på grund av förändringar i inkomsterna av
FN:s ersättningar för löneutgifter och inkomsterna från kursverksamheten inom militär krishan-
tering.

2023 budget 13 479 000
2022 IV tilläggsb. -3 386 000
2022 II tilläggsb. -9 112 000
2022 budget 24 616 000
2021 bokslut 9 359 066

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

14. Inkomster av rättshjälpsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 3 911 000 euro i nettoinkomster.
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.
Av  de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares för-
lorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
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Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i rättshjälpslagen (257/2002), lagen om statens
rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om grunderna
för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

2023 budget 3 911 000

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro i nettoinkomster.
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.
Inkomster som inflyter under momentet får användas till utgifter som föranleds av dröjsmålsrän-
tor och kontoavskrivningar i fråga om bokföringsenheterna vid justitieministeriet, Åklagarmyn-
digheten, Utsökningsverket, Rättsregistercentralen och domstolsväsendet.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

2023 budget 2 750 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 3 000 000
2021 bokslut 3 042 032

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 96 611 000 euro.
Under momentet intäktsförs
3) betalningar från Europeiska unionen för rescEU-projektet för CBRN-lagerhållning.
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 andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 3 till det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 47 876 000 euro jämfört med det belopp på 48 735 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av inkomsterna av rescEU-projektet för CBRN-lagerhållning.

Utgifterna för projektet för CBRN-lagerhållning inom EU:s civilskyddsmekanism (rescEU) har
budgeterats under moment 26.01.27.

2023 budget 96 611 000
2022 IV tilläggsb. -3 870 000
2022 budget 33 800 000
2021 bokslut 24 599 000
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27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 6 719 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 977 000 euro jämfört med det belopp på 2 742 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds huvudsakligen av en precisering av FMS-ränteinkomsterna samt av valuta-
kursändringar när det gäller inkomsterna från militära krishanteringsinsatser och av preciserade
kursavgifter för kursverksamheten.

2023 budget 6 719 000
2022 IV tilläggsb. 1 615 000
2022 budget 2 717 000
2021 bokslut 3 698 649

28. Finansministeriets förvaltningsområde

50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 2 125 515 000 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 7 396 000 euro jämfört med det belopp på 2 118 119 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av effekten av indexjusteringen.

2023 budget 2 125 515 000
2022 IV tilläggsb. -12 000 000
2022 budget 1 997 618 000
2021 bokslut 1 940 950 705

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 324 471 000 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 322 540 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 931 000 euro, varav 1 106 000 euro föranleds av effekten av indexjusteringen och 825 000 euro
av en precisering av uppskattningen av engångsbeloppet av ersättningstrafiken mellan staten och
Keva.
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2023 budget 324 471 000
2022 budget 291 139 000
2021 bokslut 265 133 934

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 18 500 000 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 6 700 000 euro jämfört med det belopp på 25 200 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att de avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser minskat.

2023 budget 18 500 000
2022 II tilläggsb. 55 000 000
2022 budget 30 000 000
2021 bokslut 39 099 320

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas inflyta 1 500 000 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 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 3 500 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att det 2023 inte finns något behov av att verkställa inlösningar av egen-
dom av Trafikledsverket.

2023 budget 1 500 000
2022 II tilläggsb. 6 244 000
2022 budget 7 750 000
2021 bokslut 35 253 093

35. Miljöministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 964 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 158 000 euro jämfört med det belopp på 806 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av en privatpersons donation till naturvård. De donerade medlen kan användas
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för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar
miljöfostran och miljöupplysning.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 35.01.65.

2023 budget 964 000
2022 budget 806 000
2021 bokslut 1 015 200
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTI-
ER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och för-
skott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 19 194 000 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 4 847 000 euro jämfört med det belopp på 24 041 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den preciserade kalkylen.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.95.

2023 budget 19 194 000
2022 budget 21 848 000
2021 bokslut 20 017 917

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 1 597 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 574 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 023 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att intäktsföringen av kapitalinkomster skjuts fram till 2023.

2023 budget 1 597 000 000
2022 IV tilläggsb. -974 000 000
2022 budget 2 409 000 000
2021 bokslut 2 074 869 120
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 8 250 805 000 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 206 242 000 euro jämfört med det belopp på 8 044 563 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna komplet-
terande budgetproposition.

2023 budget 8 250 805 000
2022 IV tilläggsb. -256 145 000
2022 III tilläggsb. 10 000 000 000
2022 II tilläggsb. 1 266 663 000
2022 I tilläggsb. 594 041 000
2022 budget 7 039 766 000
2021 bokslut 4 307 064 736
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Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

40. Statens revisionsverk

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 062 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget  på  21 000  euro  jämfört  med  det belopp på 17 041 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 17 062 000
2022 II tilläggsb. 500 000
2022 budget 16 551 000
2021 bokslut 16 551 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 153 189 000 euro.
Fullmakt
Statsrådets kansli bemyndigas att ingå hyresavtal om lokalerna i kvarter 1 och 2 inom projektet
för renovering av statsrådskvarteret så att de föranleder utgifter på högst 1 300 000 000 euro 2026
och därefter.
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 fullmaktspunkten i beslutsdelen fogas som en fullmakt-
spunkt till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 145 191 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
7 998 000 euro, varav 1 990 000 euro föranleds av kostnadseffekterna av ett Nato-medlemskap,
325 000 euro av planerings- och ombyggnadsarbeten inom projektet för renovering av stats-
rådskvarteret, 220 000 euro av planeringsarbeten och tillfälliga lokaler i samband med renove-
ringen av Ständerhuset, 180 000 euro för inrättande av en vetenskaplig expertpanel för hållbar ut-
veckling, 2 335 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 för byggande av en plattform
för molntjänster (Tillsammans-projektet) och 2 948 000 euro av kompensation för hyreshöjning-
en.

Statsrådets kansli beviljas fullmakt att ingå hyresavtal om lokalerna i kvarter 1 och 2 i stats-
rådskvarteret. Det åtagande för en period på 50 år som avtalet föranleder beräknas uppgå till
1 300 000 000 euro. Lokalerna tas i bruk stegvis åren 2026—2029, och under den perioden för-
anleder avtalet hyreskostnader på uppskattningsvis sammanlagt 50 000 000 euro. Den totala hy-
ran för lokalerna är uppskattningsvis 26 500 000 euro per år efter att projektet slutförts från 2030
framåt. Det behov av tilläggsanslag som avtalet medför är uppskattningsvis 9 000 000 euro per
år. Avsikten är att hyresavtalet ska gälla tills vidare, och uppsägningstiden för avtalet är 12 må-
nader. Om uppsägningen sker under en tid då hyran fortfarande innehåller ett restvärde på speci-
albyggnaden, förfaller denna andel genast till betalning.
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2023 budget 153 189 000
2022 IV tilläggsb. 400 000
2022 II tilläggsb. 11 707 000
2022 budget 133 081 000
2021 bokslut 137 816 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 258 506 000 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 256 089 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 417 000 euro, varav 1 571 000 euro föranleds av tilläggsresurser för utrikesförvaltningen med
anledning av Finlands Nato-medlemskap, 179 000 euro av en överföring från moment 29.01.21
för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig i undervisningsfrågor vid Finlands am-
bassad i London, 656 000 euro av hyreskompensation för fastigheter i utlandet och 11 000 euro
av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 258 506 000
2022 IV tilläggsb. 2 440 000
2022 II tilläggsb. 2 415 000
2022 budget 262 367 000
2021 bokslut 251 655 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 500 000 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 4 500 000 euro jämfört med det belopp på 8 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av lokalkostnader till följd av att Finlands delegation vid Nato flyttar till Na-
tos högkvarter.

2023 budget 12 500 000
2022 budget 11 300 000
2021 bokslut 17 485 000
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10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

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 01. punkt, Utgifter för
utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper, till vilken har anvisats 4 648 000 euro för utgif-
ter för utbildningsfasen för Marinens EUBG-beredskapsperiod 2024. Tillägget under punkt 04. i
dispositionsplanen föranleds av att deltagandet i insatsen utökas från 21 soldater till 64 soldater
och tillägget under punkt 05. i dispositionsplanen föranleds av att utgifterna för rotationsutbild-

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 4 648 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 5 242 000
05. Gemensamma utgifter 6 854 000
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 1 289 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 460 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 17 830 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 528 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 287 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 504 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 739 000
24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 596 000
25. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 703 000
Sammanlagt 50 680 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

01. Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper +4 648 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) +3 062 000
05. Gemensamma utgifter +285 000
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 -9 171 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia +226 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon +700 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali +123 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak +131 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak -36 000
24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini -75 000
25. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique +107 000
Sammanlagt -
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ningen ökar när insatsen i Kosovo utökas samt av hyresutgifter för en utvidgning av klädlagret.
Övriga tillägg och avdrag i dispositionsplanen beror på preciseringar i grunderna för planeringen
av insatserna, särskilt lönekostnaderna. Ett motsvarande avdrag har gjorts under punkt 09. i dis-
positionsplanen.

2023 budget 50 680 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. -2 500 000
2022 budget 53 080 000
2021 bokslut 34 707 327

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 713 012 000 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 dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionspla-
nen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 713 212 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 35.10.66 för stödjande av utvecklingsländernas represen-
tanters deltagande i möten för internationella miljöavtal och miljöprocesser och är riktat till punkt
4 i dispositionsplanen.

Från punkt 1. i dispositionsplanen har 3 700 000 euro överförts till punkt 2. i dispositionsplanen
för bistånd i gåvoform till Ukraina. Dessutom har i punkt 2. i dispositionsplanen strukits bered-
skapen att till ett belopp av 1 500 000 euro ersätta förluster som orsakas av Finnfunds specialrisk-
finansiering, eftersom sådana förluster inte kommer att behöva betalas av utrikesministeriet 2023.

Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 219 211 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 196 404 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 28 691 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 58 111 000
5. Humanitärt bistånd 92 000 000
6. Planering och stödfunktioner inom utvecklingssamarbetet 5 695 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 2 050 000
8. Stöd till civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete och 

information om utvecklingssamarbetet 87 950 000
9. Räntestödsinstrument 22 900 000
Sammanlagt 713 012 000

1) I anslaget ingår sammanlagt 2 871 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska 
kommissionen.
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2023 budget 713 012 000
2022 IV tilläggsb. -1 099 000
2022 II tilläggsb. 68 759 000
2022 budget 706 845 000
2021 bokslut 770 259 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 110 110 000 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 104 113 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
5 997 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 4 180 000 euro som Finlands finansiella
bidrag till Natos civila budget (Civil Budget) och 2 017 000 euro till följd av valutakursfluktua-
tioner samt som avdrag 200 000 euro i överföring till moment 35.10.66 till Världsbankens part-
nerskap Global Gas Flaring Reduction (GGFR).

2023 budget 110 110 000
2022 budget 98 463 000
2021 bokslut 92 145 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete -3 700 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner +3 700 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land -200 000
Sammanlagt -200 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 449 000 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 23 284 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
165 000 euro, varav 160 000 euro föranleds av en överföring av funktionen för ekonomiskt kun-
nande från moment 25.10.04 och 5 000 euro av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 23 449 000
2022 IV tilläggsb. 40 000
2022 II tilläggsb. 784 000
2022 budget 24 823 000
2021 bokslut 24 817 000

03. Omkostnader  för  myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 218 000 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 26 000 euro jämfört med det belopp på 13 192 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 13 218 000
2022 II tilläggsb. 513 000
2022 budget 11 733 000
2021 bokslut 10 905 000
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05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 179 000 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 11 000 euro jämfört med det belopp på 10 168 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 10 179 000
2022 IV tilläggsb. 75 000
2022 II tilläggsb. 330 000
2022 budget 9 788 000
2021 bokslut 8 792 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 24 951 000 euro.
Anslaget får användas
3) till att under momentets tvååriga användningstid avlöna personal motsvarande högst 20 årsver-
ken för uppgifter för viss tid, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst, i syfte att främja
produktivitetsåtgärder.
Av anslaget har som en del av planen för återhämtning och resiliens reserverats 500 000 euro som
temporära tilläggsresurser till domstolsväsendet för behandling av miljötillstånd (RRF pelare 1).
Anslaget får under momentets tvååriga användningstid användas till avlönande av personal mot-
svarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin
tjänst.
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 det tredje stycket i be-
slutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 368 000 euro jämfört med det belopp på 23 583 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 28.70.20 för utvecklande av en moln- och applikations-
tjänst.

2023 budget 24 951 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 2 215 000
2022 budget 7 562 000
2021 bokslut 3 395 000
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50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 12 643 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 11 692 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
951 000 euro, varav 900 000 euro föranleds av en förlängning av projekten för att förebygga sex-
ualbrott och övriga understöd och 51 000 euro av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 12 643 000
2022 II tilläggsb. 107 000
2022 budget 13 718 000
2021 bokslut 14 179 066

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 178 000 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 83 000 euro jämfört med det belopp på 9 095 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 9 178 000
2022 II tilläggsb. 110 000
2022 budget 8 961 000
2021 bokslut 8 970 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 828 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer 
(högst) 5 425
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 4 473
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser 
(högst) 2 745
Sammanlagt 12 643
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Jämfört med det belopp på 14 782 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
2 954 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 2 000 000 euro i överföring till moment
25.10.03 för utvecklande av HAIPA-systemet och 1 000 000 euro för asylsökandenas rättssäker-
het och familjeåterföreningar (invandringshelheten) samt som tillägg 46 000 euro för kompensa-
tion för hyreshöjningen.

2023 budget 11 828 000
2022 II tilläggsb. 1 154 000
2022 budget 13 052 000
2021 bokslut 13 481 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 296 612 000 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 292 594 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 018 000 euro, varav 2 000 000 euro är en överföring från moment 25.10.02 för utvecklande av
HAIPA-systemet och 2 018 000 euro föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 296 612 000
2022 IV tilläggsb. -280 000
2022 II tilläggsb. 9 675 000
2022 budget 281 327 000
2021 bokslut 296 092 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 89 322 000 euro.
Anslaget får också användas till betalning av utgifter som orsakas staten till följd av anskaffning
av rättshjälps- och intressebevakningstjänster samt ekonomiska rådgivningstjänster och skuld-
rådgivningstjänster enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016)
och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) samt till betalning av utgif-
ter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana arvoden och ersättningar som tas ut
av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen och som avses i 18 § i lagen om statens
rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, sådana rättshjälpsavgifter och ersättningar som avses
i rättshjälpslagen eller sådana ersättningar för rättshjälpstjänster som avses i 10 § i lagen om sta-
tens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 84 377 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
4 945 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 3 911 000 euro till följd av ändringen i
sättet att budgetera inkomsterna av rättshjälpsavgifter, 1 000 000 euro av en ökning av antalet hu-
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vudmän inom den allmänna intressebevakningen och 194 000 euro till följd av kompensationen
för hyreshöjningen samt som avdrag 160 000 euro i överföring till moment 25.01.01 för resurser
för ekonomiskt kunnande.

2023 budget 89 322 000
2022 II tilläggsb. 1 082 000
2022 budget 83 344 000
2021 bokslut 83 514 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 109 193 000 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 107 395 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 798 000 euro, varav 1 106 000 euro föranleds av ökade sanktionsåtgärder, 385 000 euro av höj-
ningen av det skyddade beloppet vid utsökning och 307 000 euro av kompensation för hyreshöj-
ningen.

2023 budget 109 193 000
2022 II tilläggsb. 1 985 000
2022 budget 106 966 000
2021 bokslut 111 741 000

30. Åklagare

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 057 000 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 56 812 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
245 000 euro, varav 110 000 euro föranleds av en överföring av personalresurser från moment
25.40.01 och 135 000 euro av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 57 057 000
2022 IV tilläggsb. 280 000
2022 II tilläggsb. 1 167 000
2022 budget 55 130 000
2021 bokslut 57 320 000
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40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 245 400 000 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 240 632 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
4 768 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 110 000 euro på grund av en överföring
av personalresurser till moment 25.30.01 samt som tillägg 1 546 000 euro av ett förbud mot rök-
ning inomhus i slutna fängelser och 3 332 000 euro på grund av kompensation för hyreshöjning-
en.

2023 budget 245 400 000
2022 IV tilläggsb. 1 572 000
2022 II tilläggsb. 5 102 000
2022 budget 233 651 000
2021 bokslut 248 064 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får under momentets treåriga användningstid användas till avlönande av personal mot-
svarande högst 15 årsverken i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

2023 budget 4 700 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 4 700 000
2021 bokslut 4 700 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 518 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 16 917 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
601 000 euro, varav 136 000 euro föranleds av finansieringen av ett projekt för spridning av med-
vetenhet om en mobilapplikation som gäller arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel och
av upprätthållandet av applikationen, 65 000 euro av en projektexpert för rescEU:s CBRN-lager-
hållningsprojekt och 400 000 euro av stärkandet av resurserna för styrningen av välfärdsområde-
nas räddningsväsenden.

2023 budget 17 518 000
2022 IV tilläggsb. 410 000
2022 II tilläggsb. 1 338 000
2022 budget 16 274 000
2021 bokslut 16 256 000

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 320 000 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 5 000 euro jämfört med det belopp på 2 315 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 2 320 000
2022 II tilläggsb. 18 000
2022 budget 2 304 000
2021 bokslut 2 212 000
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27. CBRN-lagerhållning inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 59 845 000 euro.
Anslaget får användas
1) till anskaffning, lagerhållning, förvaltning och logistik när det gäller personlig skyddsutrust-
ning, mätinstrument och stödutrustning samt andra behövliga anordningar och annan behövlig ut-
rustning
2) anskaffning, lagerhållning och förvaltning av läkemedel och vacciner
3) till övningar som genomförs inom projektet och till utveckling och upprätthållande av bered-
skapen
4) till uppgifter som föranleds av genomförandet av projektet och till avlönande av personal mot-
svarande högst 10 årsverken för dessa uppgifter 2023 samt till andra konsumtionsutgifter som
föranleds av genomförandet av projektet
5) till överföring av anslag som motsvarar utgifterna för genomförandet av projektet, varav ca
42 872 000 euro till Institutet för hälsa och välfärd, ca 236 000 euro till social- och hälsovårds-
ministeriet och ca 114 000 euro Strålsäkerhetscentralen.
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för projektet till Försörjningsberedskapscen-
tralen. Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt
kontantprincipen.
Anslaget får användas under förutsättning att Europeiska kommissionen har godkänt Finlands
rescEU-lagerhållningsprojekt på unionsnivå med avseende på kemiska, biologiska, radiologiska
och nukleära hot (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), som hör till EU:s civilskydds-
mekanism.
Utgångspunkten för ansökningsförhandlingarna är att kommissionen, med undantag för mervär-
desskatteutgifter, finansierar 80 % av projektets kostnader under projektets gång och 20 % efter
den godkända slutrapporten.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Finland har under ledning av inrikesministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministe-
riet, Institutet för hälsa och välfärd, Försörjningsberedskapscentralen och Strålsäkerhetscentralen
berett en ansökan som gäller utveckling och upprätthållande av rescEU-CBRN-kapacitet och la-
gerhållningskapacitet på unionsnivå inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. Den rescEU-ka-
pacitet som Finland ansökt om effektiviserar hela Europeiska unionens strategiska beredskap och
beredskap att reagera på CBRN-hot, särskilt i Nordeuropa och Östersjöområdet. Den huvudsak-
liga uppgiften för CBRN-lagerhållningen är att tillhandahålla motåtgärder på CBRN-området
(skyddsutrustning och medicinska motgifter) som kan sättas in vid kemiska, biologiska, radiolo-
giska och nukleära incidenter. Helheten CBRN-lagerhållning omfattar skyddsutrustning, mätin-
strument, stödutrustning samt läkemedel och vacciner på CBRN-området.

De totala kostnaderna för projektet uppgår till 161 miljoner euro och projektet planeras pågå
1.1.2023—30.9.2026. Finlands strategiska mål är att fortsätta att upprätthålla den kapacitet som
skapas också efter denna period, om kommissionens anslagshelheter under kommande perioder
möjliggör detta. Startberedskapen för den kapacitet som skapas är 12 timmar från det att bistånd-



26.1040

serbjudandet godkänts. Enligt planerna ska de första delarna av kapaciteten vara i larmberedskap
från ingången av 2024.

Projektets inkomster har budgeterats under moment 12.26.98.

Anslaget står utanför ramen.

2023 budget 59 845 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 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.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 280 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av räddningsväsendets understöd till Suomen Lentopelastusseura.

2023 budget 480 000
2022 budget 580 000
2021 bokslut 1 951 000

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 862 966 000 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 854 320 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
8 646 000 euro, varav 1 500 000 euro föranleds av polisens beredskap och förberedelser,
1 000 000 euro av ibruktagandet av VIRVE 2.0, 1 377 000 euro av ett tillägg enligt ramen för
ändringen av SIS-förordningen, 1 210 000 euro av de ekonomiska konsekvenserna av reformen
av körkortslagen, 280 000 euro av de ekonomiska konsekvenserna av förhindrandet av spridning-
en av terroristiskt webbinnehåll, 191 000 euro av de ekonomiska konsekvenserna av regeringens

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Inrikesministeriet 360
Institutet för hälsa och välfärd 42 872
Social- och hälsovårdsministeriet 236
Strålsäkerhetscentralen 114
Försörjningsberedskapscentralen 16 263
Sammanlagt 59 845
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proposition om transport av farliga ämnen och 3 088 000 euro av kompensation för hyreshöjning-
en.

2023 budget 862 966 000
2022 IV tilläggsb. 5 557 000
2022 II tilläggsb. 17 109 000
2022 budget 806 318 000
2021 bokslut 838 534 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 412 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 218 000 euro jämfört med det belopp på 45 194 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 45 412 000
2022 II tilläggsb. 5 998 000
2022 budget 40 821 000
2021 bokslut 43 895 000

20. Utgifter  för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservations-
anslag 2 år)
Anslaget får användas
1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet
7) till löneutgifter för personal motsvarande högst fyra årsverken för utvecklingsprojekt för av-
lägsnande ur landet som finansieras ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor år 2023.
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, och punkt 7 i beslutsdelen fogas som punkt 7 i det andra stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

2023 budget 7 668 000
2022 IV tilläggsb. -5 000 000
2022 budget 7 608 000
2021 bokslut 3 608 000
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20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 305 044 000 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 303 023 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 021 000 euro, varav 200 000 euro föranleds av personalutgifter för anslutningen till NATO,
1 000 000 euro av andra kostnader för anslutningen till NATO och 821 000 euro av kompensa-
tion för hyreshöjningen.

2023 budget 305 044 000
2022 IV tilläggsb. 1 110 000
2022 II tilläggsb. 25 169 000
2022 I tilläggsb. 1 485 000
2022 budget 274 752 000
2021 bokslut 285 033 000

70. Gränsbevakningsväsendets investeringar (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 325 000 000 euro.
Anslaget får användas
8) till kostnader för anskaffningar och tjänster i anslutning till byggandet av ett stängsel vid öst-
gränsen.
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 8 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
8 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 139 000 000 euro jämfört med det belopp på 186 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av kostnader för prioritet 1-skedet av byggandet av ett stängsel vid
östgränsen.

Momentets rubrik har ändrats jämfört med rubriken i budgetpropositionen.

2023 budget 325 000 000
2022 IV tilläggsb. 6 000 000
2022 II tilläggsb. —
2022 I tilläggsb. —
2022 budget 5 000 000
2021 bokslut 191 019 000
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30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 507 000 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 140 000 euro jämfört med det belopp på 4 367 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av ibruktagandet av Virve 2.0.

2023 budget 4 507 000
2022 IV tilläggsb. 900 000
2022 II tilläggsb. 716 000
2022 budget 22 620 000
2021 bokslut 19 557 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 778 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 70 550 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
228 000 euro, varav 80 000 euro föranleds av ibruktagandet av Virve 2.0 och 148 000 euro av
kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 70 778 000
2022 II tilläggsb. 3 207 000
2022 budget 66 160 000
2021 bokslut 60 198 000

03. Räddningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 026 000 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 17 109 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
917 000 euro, varav 510 000 euro föranleds av beredningen av en ökning av antalet personer som
genomgår räddarutbildning, 80 000 euro av de höjda kostnaderna för räddarutbildningen, 60 000
euro av ibruktagandet av Virve 2.0 och 267 000 euro av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 18 026 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av överföringsutgifter.
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 stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av civilt materielbistånd under krisen i Ukraina.

2023 budget 8 000 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 5 000 000
2022 budget 3 000 000
2021 bokslut 3 071 841

40. Migration

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 975 000 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 65 021 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
46 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 611 000 euro för kompensation för hyreshöj-
ningen och som avdrag 657 000 euro till följd av att EU-finansieringen för EES II- och ETIAS
II-projekten har säkerställts, varför den överlappande finansieringen har slopats.

2023 budget 64 975 000
2022 IV tilläggsb. 1 025 000
2022 II tilläggsb. 9 394 000
2022 budget 65 367 000
2021 bokslut 70 822 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 461 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén
2) till betalning av utgifter för delegationer och andra motsvarande organ som verkar i anslutning
till ministeriet
3) till betalning av utgifter för forsknings- och utredningsverksamhet med anknytning till ansvar-
sområdet.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 16 646 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
815 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 1 850 000 euro som kostnader för en ökning
av mängden personal och uppgifter vid försvarsministeriet till följd av förändringarna i den sä-
kerhetspolitiska miljön samt det Natomedlemskap som Finland ansökt om och som avdrag
1 035 000 euro i överföring till moment 27.01.66.

2023 budget 17 461 000
2022 IV tilläggsb. -84 000
2022 II tilläggsb. 128 000
2022 budget 16 542 000
2021 bokslut 16 515 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 24 445 000 euro.
Anslaget får användas
1) 23 410 000 euro till medlemsavgifter och finansiella bidrag till Nordatlantiska fördragsorgani-
sationen (North Atlantic Treaty Organisation, NATO)
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2) till medlemsavgiften till Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA)
3) till medlemsavgiften till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material
(Munitions Safety Information Analysis Center, MSIAC)
4) till betalning av medlemsavgifter och övriga finansieringsandelar till andra nationella och in-
ternationella sammanslutningar.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de direkta finansiella bidrag som hänför sig till ett
Natomedlemskap samt 1 035 000 euro i överföring från moment 27.01.01 av andra nationella och
internationella medlemsavgifter som försvarsministeriet betalar.

I det finansiella bidraget till Natos militära budget har beaktats det finansiella bidraget för 2023
och 25 procent av det finansiella bidraget för 2024. Medlemskapet antas börja den 1 januari 2023.

2023 budget 24 445 000
2022 IV tilläggsb. 30 000 000

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 118 048 000 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 1 600 000 euro.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Natomedlemskapets kostnader 23 410 000
— Natos militära budget (Military Budget, MC) 20 800 000
— Natos program för säkerhetsinvesteringar (NATO Security Investment 
Programme, NSIP)

2 400 000

— Natos DIANA-initiativ (Defence Innovation Accelerator for the North 
Atlantic)

210 000

Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA) 785 000
Organisationen som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material 
(Munitions Safety Information Analysis Center)

88 000

Övriga medlemsavgifter 162 000
Övriga finansieringsandelar -
Sammanlagt 24 445 000
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Fullmakt
1) År 2023 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvars-
maktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2023—2028, enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 127 255 000 euro (Beställningsfull-
makten för omkostnader 2023).
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 belopp på 2 097 208 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
20 840 000 euro, varav 2 460 000 euro utgörs av kostnader för en ökning av mängden personal
och uppgifter till följd av det Natomedlemskap som Finland ansökt om, 1 000 000 euro utgörs av
andra kostnader för det Natomedlemskap som Finland ansökt om, 11 653 000 euro utgörs av en
ombudgetering av det anslag som återtagits i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och
5 727 000 euro utgörs av en överföring från moment 27.10.18.

Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2023 med 14 561 000
euro jämfört med budgetpropositionen beror på att de avtal som ingås med beställningsfullmak-
ten har preciserats.

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

Till följd av ändringarna i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2023 2024 2025 2026 2027—

Sammanlagt
fr.o.m.

2023

Gamla 
beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten 
för omkostnader 2020 6 192 9 790 15 982
Beställningsfullmakten 
för partnerskap 2020 som 
gäller underhåll (Millog 
2020) 126 092 125 692 125 692 125 692 251 384 754 552
Beställningsfullmakten 
för omkostnader 2021 45 190 12 400 9 205 3 500 70 295
Beställningsfullmakten 
för omkostnader 2022 106 464 41 074 13 122 6 470 2 183 169 313
Gamla beställningsfull-
makter sammanlagt 283 938 188 956 148 019 135 662 253 567 1 010 142
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2023 budget 2 118 048 000
2022 IV tilläggsb. -12 104 000
2022 II tilläggsb. 203 521 000
2022 budget 1 961 003 000
2021 bokslut 1 960 070 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 1 580 565 000 euro.
Av anslaget får högst 224 662 000 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
2) Avtal som gäller Flottilj 2020-projektet får ingås så att de åren 2018—2028 får föranleda ut-
gifter på högst 1 376 510 000 euro enligt valutakursnivån den dag budgeten för 2018 trädde i
kraft, ökade med valuta- och kostnadsnivåförändringar (beställningsfullmakten Flottilj 2020).
3) Nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra
det militära försvarets prestationsförmåga får ingås så att de åren 2018—2026, enligt valutakurs-
nivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 632 502 000 euro (be-
ställningsfullmakten för 2018 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2018).
4) Nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra
det militära försvarets prestationsförmåga får ingås så att de åren 2021—2027, enligt valutakurs-
nivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 859 187 000 euro (be-
ställningsfullmakten för 2021 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 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, det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkterna 2—4 i den del av beslutsdelen
som gäller fullmakter fogas som 2—4 punkter till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter
under momentet i budgetpropositionen, varvid de nuvarande punkterna 2 och 3 blir punkterna 5
och 6.

Jämfört med det belopp på 1 585 192 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
4 627 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 1 100 000 euro till följd av den ändring i

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten 
för omkostnader 2023 50 94 381 19 390 6 229 7 205 127 255
Ny beställningsfullmakt 
sammanlagt 50 94 381 19 390 6 229 7 205 127 255

Fullmakter sammanlagt 283 988 283 337 167 409 141 891 260 772 1 137 397

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

2023 2024 2025 2026 2027—

Sammanlagt
fr.o.m.

2023
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tidsplanen för utgifter enligt beställningsfullmakten PVKEH 2021 som gjordes i den fjärde til-
läggsbudgetpropositionen för 2022 och som avdrag 5 727 000 euro i överföring till moment
27.10.01.

Jämfört med det belopp på 214 142 000 euro som föreslås i budgetpropositionen för andra an-
skaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmak-
ter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter är tillägget
10 520 000 euro med anledning av att finansieringsplanerna för projekten inom Försvarsmaktens
utvecklingsprogram har preciserats.

Jämfört med budgetpropositionen har 1 376 510 000 euro av minskningen av maximibeloppet för
beställningsfullmakten PVKEH 2018 ombudgeterats till beställningsfullmakten Flottilj 2020 och
910 000 euro överförts till moment 27.10.01 för att användas till projektets personalkostnader.
Ändringen skapar klarhet i den finansiella uppföljningen av projektet Flottilj 2020. Samtidigt har
utbetalningstiden för beställningsfullmakten PVKEH 2018 förkortats.

Det uppskattas att 1 339 250 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter
som föranleds av beställningsfullmakterna, 16 653 000 euro till betalning av utgifter för föränd-
ringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 224 662 000 euro för
andra anskaffningar av försvarsmateriel år 2023.

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

Till följd av ändringarna i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2023 2024 2025 2026 2027—

Sammanlagt
fr.o.m.

2023

Gamla 
beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten 
för materiell utveckling av 
Försvarsmakten 
(PVKEH 2017) 35 287 20 087 32 684 88 058
Beställningsfullmakten 
för materiell utveckling av 
Försvarsmakten 
(PVKEH 2018) 40 900 35 220 29 500 230 105 850
Beställningsfullmakten 
för Flottilj 2020 239 270 241 500 172 648 55 395 43 825 752 638
Beställningsfullmakten 
för materiell utveckling av 
Försvarsmakten 
(PVKEH 2020) 7 680 6 970 2 065 4 920 605 22 240
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2023 budget 1 580 565 000
2022 IV tilläggsb. 13 799 000
2022 II tilläggsb. 455 839 000
2022 budget 819 862 000
2021 bokslut 504 311 000

30. Militär krishantering

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

Beställningsfullmakten 
för materiell utveckling av 
Försvarsmakten 
(PVKEH 2021) 233 639 191 451 41 625 32 733 36 000 535 448
Beställningsfullmakten 
för materiell utveckling av 
Försvarsmakten 
(PVKEH 2022) 50 724 110 311 52 070 71 550 53 480 338 135
Beställningsfullmakten 
för förbättrande av för-
svarsförmågan 
(PVPAR 2022) 655 700 332 250 290 250 205 250 255 250 1 738 700
Gamla beställningsfull-
makter sammanlagt 1 263 200 937 789 620 842 370 078 389 160 3 581 069

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten 
för materiell utveckling av 
Försvarsmakten (PVKEH 
2023) 76 050 129 217 83 170 88 720 181 780 558 937
Ny beställningsfullmakt 
sammanlagt 76 050 129 217 83 170 88 720 181 780 558 937

Fullmakter sammanlagt 1 339 250 1 067 006 704 012 458 798 570 940 4 140 006

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

2023 2024 2025 2026 2027—

Sammanlagt
fr.o.m.

2023

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) 5 652 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 742 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 250 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 302 000
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F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Förändringen jämfört med budgetpropositionen föranleds i huvudsak av att deltagandet i KFOR-
insatsens utökats från 21 soldater till ca 64 soldater. Till övriga delar föranleds ändringarna av att
planeringsgrunderna för insatserna har preciserats och av anslagsbehoven för gemensamma ut-
gifter.

2023 budget 63 988 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 2 905 000
2022 budget 64 273 000
2021 bokslut 58 023 000

06. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 373 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 10 010 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 17 090 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 704 000
12. Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i 

Medelhavet 297 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 11 289 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 367 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 548 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 504 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förläng-

ning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för 
andra utgifter för krishantering 5 860 000

Sammanlagt 63 988 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) +4 280 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten +239 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan -400 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak -59 000
06. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique +55 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser +385 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor +1 090 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia +89 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon +315 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali +217 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) +21 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) +36 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förläng-

ning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för 
andra utgifter för krishantering -6 268 000

Sammanlagt -
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Fullmakt
Statsrådet kan utan krav på motsäkerhet bevilja statsborgen till ett belopp av högst 64 220 000
euro på de villkor som statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, på de villkor
som finansministeriet annars bestämmer, som säkerhet för lån som beviljas Ukraina inom ramen
för exceptionellt makroekonomiskt stöd i form av lån och för villkoren i låneavtal samt för för-
stärkning av den gemensamma avsättningsfonden för Europeiska unionens budget.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som beslutsdel under huvudtiteln i budgetpropositionen.

Statsrådet har lämnat en skrivelse om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets
beslut om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina, förstärkning av den gemensamma av-
sättningsfonden genom garantier från medlemsstaterna och särskilda avsättningar för vissa finan-
siella skulder med anknytning till Ukraina som garanteras enligt beslut nr 466/2014/EU och om
ändring av beslut (EU) 2022/1201 (Exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina) (U 80/2022
rd). För att säkerställa att ärendet framskrider snabbt på EU-nivå och att riksdagen kan bilda sig
en behörig ståndpunkt gavs först en utredning av statsrådet (E 107/2022 rd). Kommissionens för-
slag godkändes i allmänna rådet den 20 september 2022. Europaparlamentet godkände förslaget
under sin plenumvecka 11—15 september 2022.

Syftet med borgen är att ge EU en möjlighet att bevilja Ukraina ytterligare 5 miljarder euro i ex-
ceptionellt makroekonomiskt stöd i form av lån. Nya lån för makroekonomiskt stöd kan genom-
föras på ett ekonomiskt stabilt sätt endast om medlemsstaterna beviljar statsborgen. Borgensbe-
loppen för varje medlemsstat beräknas i förhållande till bruttonationalinkomsten. EU kan förlita
sig på borgensförbindelserna, om EU behöver dem för att kunna fullgöra sina återbetalningsför-
bindelser till innehavare av obligationslån i den omfattning som det behövs på grund av Ukrainas
eventuella betalningsförsummelse. Borgen ska betalas endast till den del Ukrainas betalningsför-
summelser eventuellt överskrider den öronmärkta avsättning som finns tillgänglig i EU:s gemen-
samma avsättningsfond och som uppgår till 9 procent av hela lånebeloppet. Enligt kommissionen
behövs det en förlustreservering på 70 procent för att skydda EU:s budget. Genom medlemssta-
ternas borgensförbindelser täcks återstående 61 procent av förlustreserveringen på sammanlagt
70 procent.

Finlands andel av beloppet av statsborgen uppgår enligt kommissionens utkast till borgensavtal
av den 9 september 2022 till 64 219 329 euro. Borgensförbindelserna bestäms enligt pro rata-
principen och täcker även räntor och andra kostnader till den del de inte täcks av EU:s budget.
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Räntor och andra kostnader ingår i det maximala borgensbeloppet. Utkastet till borgensavtal
innehåller ingen möjlighet att kräva extra betalningar på grund av att en annan medlemsstat inte
betalat sin andel.

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 579 000 euro.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av tempo-
rär besittning av egendom som ska överföras.
Av anslaget har 120 000 euro reserverats för säkerställandet av övervakningen och verkställig-
heten av effektiv bekämpning av penningtvätt (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och
resiliensplanen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen jämfört med det belopp på 34 979 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
600 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 200 000 euro i överföring till moment
28.01.66 för medlemsavgifter till internationella organisationer, såsom Bruegel-institutet, OECD
och EIPA, och som tillägg 800 000 euro i överföring från moment 30.01.01 för överföring av
uppgiften som certifieringsmyndighet för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeis-
ka jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och uppgiften som revisionsmyndighet för Europe-
iska fiskerifonden från jord- och skogsbruksministeriet till finanscontrollerfunktionen vid finans-
ministeriet.

2023 budget 35 579 000
2022 IV tilläggsb. 80 000
2022 II tilläggsb. 454 000
2022 budget 35 866 000
2021 bokslut 33 824 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 1 200 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella
organisationer inom finansministeriets ansvarsområde.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 1 000 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring från moment 28.01.01 för medlemsavgifter till internationella organisa-
tioner, såsom Bruegel-institutet, OECD och EIPA.
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2023 budget 1 200 000
2022 budget 1 000 000
2021 bokslut 1 000 000

10. Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 398 359 000 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 395 961 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 398 000 euro, varav 1 280 000 euro av investeringsutgifter för införandet av gruvmineralskat-
ten, 440 000 euro av investeringsutgifter för införandet av solidaritetsskatten och 678 000 euro
av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 398 359 000
2022 II tilläggsb. 6 077 000
2022 budget 404 604 000
2021 bokslut 432 710 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 193 963 000 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 193 396 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
567 000 euro, varav 140 000 euro föranleds av tilläggsuppgifter för Tullen inom tillsynen över
ekologisk produktion till följd av lagen om ekologisk produktion (1330/2021) och 427 000 euro
av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 193 963 000
2022 IV tilläggsb. 125 000
2022 II tilläggsb. 5 367 000
2022 budget 187 831 000
2021 bokslut 195 176 000

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 36 808 000 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 2 060 000 euro jämfört med det belopp på 34 748 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av de externa utgifterna för 2023 för investeringsprojektet för att trygga in-
komstregistrets driftsäkerhet.

Jämfört med budgetpropositionen har anslagstypen under momentet ändrats.

2023 budget 36 808 000
2022 II tilläggsb. 4 395 000
2022 budget 28 030 000
2021 bokslut 17 875 000

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 37 809 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 37 251 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
558 000 euro, varav 500 000 euro föranleds av att kostnaderna för informationstjänsten för kom-
munekonomin varit större än beräknat och 58 000 euro av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 37 809 000
2022 IV tilläggsb. 375 000
2022 II tilläggsb. 535 000
2022 I tilläggsb. 4 500 000
2022 budget 37 016 000
2021 bokslut 42 392 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservations-
anslag 2 år)
F ö r k l a r i n g : Jämfört med budgetpropositionen har anslagstypen under momentet ändrats.

2023 budget 2 000 000
2022 budget 2 000 000
2021 bokslut -1 258 591

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 607 000 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 belopp på 52 120 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
487 000 euro, varav 400 000 euro föranleds av de konsekvenser social- och hälsovårdsreformen
och reformen av räddningsväsendet har för statistikproduktionen och av nödvändiga ändringar i
den, vilka har skjutits fram till 2023, samt 87 000 euro av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 52 607 000
2022 II tilläggsb. 1 674 000
2022 budget 53 287 000
2021 bokslut 51 062 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 403 000 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 14 000 euro jämfört med det belopp på 4 389 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 4 403 000
2022 II tilläggsb. 279 000
2022 budget 3 853 000
2021 bokslut 3 850 000

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 68 052 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 218 000 euro jämfört med det belopp på 67 834 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 68 052 000
2022 IV tilläggsb. 650 000
2022 II tilläggsb. 5 567 000
2022 budget 58 251 000
2021 bokslut 56 366 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 69 511 000 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 69 180 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
331 000 euro, varav 100 000 euro är en överföring från moment 33.02.07 för att täcka kostnader-
na för produktion av gemensamma tjänster för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för ar-
betarskyddet och 231 000 euro är kompensation för hyreshöjningen.

2023 budget 69 511 000
2022 IV tilläggsb. 170 000
2022 II tilläggsb. 8 191 000
2022 budget 61 782 000
2021 bokslut 65 097 000

03. Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 018 000 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 500 000 euro jämfört med det belopp på 1 518 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring från moment 28.70.20 för genomförande av projektet för en reform av
statens service- och lokalnät.

2023 budget 2 018 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 2 718 000
2021 bokslut 220 000

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 354 542 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Ändringen jämfört med det belopp på 5 354 108 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
434 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 18 519 000 euro på grund av en indexjuste-
ring och som avdrag 18 085 000 euro på grund av en precisering av anslaget på grund av engångs-
beloppet av ersättningstrafiken mellan staten och Keva.
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2023 budget 5 354 542 000
2022 IV tilläggsb. -30 000 000
2022 budget 5 001 708 000
2021 bokslut 4 859 835 551

16. Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 049 000 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 11 000 euro jämfört med det belopp på 3 038 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av effekten av indexjusteringen.

2023 budget 3 049 000
2022 budget 3 399 000
2021 bokslut 1 910 066

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 317 840 000 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 1 106 000 euro jämfört med det belopp på 316 734 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av effekten av indexjusteringen.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.51.

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de
pensioner som finansieras med anslag under momentet.

2023 budget 317 840 000
2022 budget 291 139 000
2021 bokslut 265 046 967

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och
förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 194 000 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 4 847 000 euro jämfört med det belopp på 24 041 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den preciserade kalkylen.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.01.09.
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2023 budget 19 194 000
2022 budget 21 848 000
2021 bokslut 19 603 363

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offent-
liga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
7) till utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 35 årsverken per år.
F ö r k l a r i n g : Punkt 7 i beslutsdelen ersätter punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

2023 budget 13 933 000
2022 II tilläggsb. 28 815 000
2022 I tilläggsb. -1 170 000
2022 budget 14 700 000
2021 bokslut 15 700 000

06. Vissa utgifter som föranleds av ett medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen
NATO (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
Anslaget får användas till sådana kostnader för informationshantering och informationssystem
som föranleds av NATO-medlemskapet, till kostnader för sådana ändringar av lokaler som säker-
hetskraven förutsätter samt till andra nödvändiga utgifter som föranleds av medlemskapet.
Anslaget får också användas för avlönande av personal i visstidsuppgifter och personal i ordinarie
uppgifter.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Med anslaget bereder man sig på sådana utgifter till följd av medlemskapet i Nordatlantiska för-
dragsorganisationen som tills vidare är oförutsägbara men nödvändiga. På detta sätt säkerställs
att Finland uppfyller bl.a. de krav på säker informationshantering och informationsbehandling
som medlemskapet ställer.

2023 budget 15 000 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 231 000 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 belopp på 9 800 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
8 569 000 euro, varav 2 335 000 euro är en överföring till moment 23.01.01 för genomförande av
Statsrådets kanslis Tillsammans-projekt som gäller ibruktagande av molntjänster, 1 368 000 euro
är en överföring till moment 25.01.21 för genomförande av utvecklingsprojektet för justitiemi-
nisteriets moln- och applikationstjänst, 500 000 euro en överföring till moment 28.40.03 för ge-
nomförande av projektet för modernisering av statens service- och lokalnät, 1 467 000 euro är en
överföring till moment 29.40.02 för genomförande av Riksarkivets projekt för utveckling av den
digitala arkiveringen, 899 000 euro är en överföring till moment 35.10.52 för genomförande av
ARVO-projektet i Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter och 2 000 000 euro föranleds
av en nivåförändring.

2023 budget 1 231 000
2022 IV tilläggsb. -650 000
2022 II tilläggsb. 23 056 000
2022 budget 35 597 000
2021 bokslut 25 931 000

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 202 494 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 2 428 000 euro jämfört med det belopp på 200 066 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av de ändringar i inkomstposterna som föreslås i denna kompletterande
budgetproposition.

2023 budget 202 494 000
2022 IV tilläggsb. -3 471 000
2022 II tilläggsb. -752 000
2022 budget 202 470 000
2021 bokslut 194 916 832

89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

31. Finansiering av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom välfärdsområdena och
HUS-sammanslutningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 656 422 000 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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Ändringen jämfört med det belopp på 20 657 872 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
1 450 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 57 000 000 euro på grund av ändringen
av ikraftträdandebestämmelsen om personaldimensioneringen vid verksamhetsenheter för servi-
ceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre personer och 1 750 000
euro på grund av en precisering av kostnadsförslaget för mentalvårds- och rusmedelslagstiftning-
en samt som tillägg 300 000 euro på grund av en precisering av kostnadsförslaget för totalrefor-
men av funktionshinderservicen och som tillägg enligt prövning 57 000 000 euro för förberedel-
ser för ändringen av personaldimensioneringen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om stödjande
av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

2023 budget 20 656 422 000
2022 II tilläggsb. 979 948 000
2022 budget 880 492 000

90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 751 900 000 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 8 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 752 800 000 euro som föreslås i budget-
propositionen hänför sig till återtagandet av anslaget under moment 28.90.32 i den fjärde tilläggs-
budgetpropositionen för 2022. Finansieringen av incitamentsystemet för digitalisering i kommu-
nerna under moment 28.90.32 har varit en överföring från statsandelen för basservice, och den
oanvända delen återförs till statsandelen för basservice.

2023 budget 2 751 900 000
2022 II tilläggsb. 3 334 000
2022 budget 7 983 466 000
2021 bokslut 7 700 340 026

35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i
beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas 851 000 000 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 11 000 000 euro jämfört med det belopp på 862 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att konsekvensbedömningen i fråga om det tidsbundna hushållsavdrag
som beviljas på basis av elenergiräkningar preciserats.
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I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen lämnat en regeringsproposition
med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen (RP 204/2022 rd).

2023 budget 851 000 000
2022 II tilläggsb. 101 500 000
2022 budget 2 648 000 000
2021 bokslut 2 361 900 030

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 82 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 89 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
7 500 000 euro, varav 5 000 000 euro föranleds av en uppdatering av prognosen för skatteåterbä-
ringarna till energiintensiva företag och 2 500 000 euro av en uppdatering av prognosen för en-
ergiskatteåterbäringarna inom jordbruket. Uppdateringarna av prognoserna baserar sig på återbä-
ringar som betalats och ska betalas 2022.

2023 budget 82 000 000
2022 II tilläggsb. 58 000 000
2022 budget 106 000 000
2021 bokslut 231 978 873

80. Lån till bolag inom derivatmarknaden för elektricitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas inget anslag.
Fullmakt
Statsrådet kan i regel mot tillräckliga säkerheter eller undantagsvis utan krav på säkerhet eller
motsäkerhet bevilja sådana centrala aktörer i Finland som har egna kraftverk eller ägarandelar
motsvarande en elektrisk effekt på ca 100 MW eller sådana bolag vars fortsatta verksamhet är kri-
tisk med tanke på samhällets funktion masskuldbrevslån eller proprieborgen till ett belopp av
högst 10,0 miljarder euro från statens låne- och garantiprogram, på de villkor som statsrådet eller
finansministeriet, inom de gränser statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer. Lån och borgen kan
beviljas för att trygga det likviditetsbehov som uppkommit till följd av de ökade kraven på säker-
heter för de derivatavtal som företagen använder vid skydd av elavtal.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Under 2022 har det på den europeiska el- och gasmarknaden uppstått en exceptionell situation
där såväl marknadspriserna på elektricitet och gas som priserna på derivatmarknaden, som speg-
lar förväntningarna gällande framtiden, har stigit avsevärt. De krav på säkerheter som gäller ak-
törer som skyddar sin elproduktion med derivatprodukter och den mängd driftskapital som be-
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hövs för clearing inom handeln med derivatavtal på börsen Nasdaq Commodities har snabbt stigit
till en exceptionellt hög nivå. När nivån på dessa fortsätter stiga finns det risk för att elproducen-
terna råkar i en likviditetskris.

De ökade kraven på säkerheter har sedan våren 2022 lett till avslutande av derivatpositioner, vil-
ket har lett till att marknadsvolymen har minskat och volatiliteten ytterligare ökat på derivatbör-
sen. Aktörerna har i betydande utsträckning övergått till bilaterala avtal, vilket kan bidra till en
systemrisk på marknaden, om motpartsriskerna realiseras. Det innebär också ett hot, om likvidi-
tetskrisen leder till att ett bolag blir insolvent, vilket i sin tur ökar de andras ansvar på marknads-
platsen. Detta kan leda till att andra bolag blir insolventa, vilket kan medföra en risk för att kraft-
verk realiseras. Om flera bolag har betalningssvårigheter samtidigt kan kraftverken vid realise-
ring överföras till utländska ägare. Detta är kritiskt med tanke på Finlands försörjningsberedskap.

Med tanke på Finlands ekonomi, ett fungerande samhälle och landets försörjningsberedskap är
det ytterst viktigt att säkerställa att elmarknaden fungerar under alla omständigheter. Syftet med
statens låne- och garantiprogram är att säkerställa att likviditeten och funktionsförmågan hos de
aktörer som är avgörande för att elmarknaden ska fungera kan tryggas i en situation där finansie-
rings- och säkerhetsarrangemang inte finns att tillgå på marknaden.

På grund av den mycket stora osäkerheten på derivatmarknaden bör man vara beredd på att de
nuvarande priserna på derivat fördubblas eller tredubblas. Beloppet av lån och statsborgen som
beviljas inom låne- och garantiprogrammet föreslås vara sammanlagt högst 10,0 miljarder euro.
När det är fråga om statsborgen ska den förutom kapitalansvaret dessutom täcka ränta enligt vill-
koren i skuldebreven för lånen, dröjsmålsränta samt övriga avgifter och indrivningskostnader en-
ligt lånevillkoren. Statsborgen kan beviljas för lån som beviljas av finansinstitut som har konces-
sion i Finland. Låne- och garantiprogrammet föreslås gälla fram till utgången av 2023. Lånen och
borgensförbindelserna ska vara i kraft högst 2 år.

Statsrådet beslutar om mer detaljerade villkor för lån och borgen. Lån och borgen beviljas på
marknadsvillkor. För lånen tas det ut marknadsmässig ränta och för borgen marknadsmässig bor-
gensavgift. Lånen och statsborgen ska uppfylla EU:s regler för statligt stöd.

Det är svårt att förutspå och bedöma hur den exceptionella situationen på elmarknaden och deri-
vatmarknaden i anslutning till den utvecklas och hur länge situationen kommer att fortgå. Inom
branschen bedöms det svåra läget i princip vara tillfälligt. Avsikten är att genom statliga lån och
statsborgen säkerställa energibolagens funktionsförmåga tills den exceptionella situationen är
över.

Lån och statsborgen ska beviljas enligt prövning och den centrala grunden för beviljandet är att
trygga en fungerande elmarknad. För att lån och borgen ska beviljas krävs ett bifallande utlåtande
av arbets- och näringsministeriet.

2023 budget —
2022 III tilläggsb. 10 000 000 000
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92. EU och internationella organisationer

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 185 000 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 3 408 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 777 000 euro, varav 2 772 000 euro föranleds av förvaltningen av det nya kontosystemet inom
försörjningsberedskapen och 5 000 euro av kompensation för hyreshöjningen.

Förvaltningen av kontosystemet inom försörjningsberedskapen täcks med förvaltningsavgifter av
skattenatur.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 11.19.11.

2023 budget 6 185 000
2022 IV tilläggsb. 6 871 000
2022 budget 3 388 000
2021 bokslut 3 397 000



65

Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTINGSOMRÅDE

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

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 077 000 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 65 000 euro jämfört med det belopp på 22 012 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring från moment 29.10.20 för löneutgifterna för ett årsverke.

2023 budget 22 077 000
2022 IV tilläggsb. 1 600 000
2022 II tilläggsb. 156 000
2022 budget 18 574 000
2021 bokslut 18 114 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 65 026 000 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 62 076 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 950 000 euro, varav 1 650 000 euro föranleds av tryggandet av Utbildningsstyrelsens grundläg-
gande verksamhet och 1 300 000 euro av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 65 026 000
2022 II tilläggsb. 325 000
2022 budget 64 026 000
2021 bokslut 65 471 000
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04. Omkostnader  för  Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservations-
anslag 3 år)
Anslaget får också användas
1) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till uppgiften för Servicecentret för konti-
nuerligt lärande och sysselsättning
2) till betalning av utgifter och understöd för utbildning av omsorgsassistenter och behörighets-
utbildning för utländska examina.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har anslagstypen under momentet ändrats.

2023 budget 39 820 000
2022 IV tilläggsb. 19 175 000
2022 budget 14 450 000
2021 bokslut 49 100 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 337 000 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 179 000 euro jämfört med det belopp på 2 516 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 24.01.01 för anställning av en specialsakkunnig vid Fin-
lands ambassad i London.

2023 budget 2 337 000
2022 IV tilläggsb. -600 000
2022 II tilläggsb. -204 000
2022 budget 2 611 000
2021 bokslut 3 161 000

10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt 
fritt bildningsarbete

20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildnings-
arbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 25 030 000 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 belopp på 25 305 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
275 000 euro, varav 210 000 euro är en överföring till moment 29.10.51 för samarbets- och in-
formationsverksamhet inom det fria bildningsarbetet och 65 000 euro är en överföring till mo-
ment 29.01.01 för löneutgifterna för ett årsverke.

2023 budget 25 030 000
2022 II tilläggsb. -196 000
2022 budget 172 635 000
2021 bokslut 156 545 000

51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 8 473 000 euro.
Anslaget får användas
2) till ett belopp av 6 437 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Kes-
kus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning
till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami
Duodji ry och organisationer för bildningsarbete samt för samarbets- och informationsverksam-
het inom det fria bildningsarbetet.
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 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 7 763 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 710 000
euro, varav 210 000 euro är en överföring från moment 29.10.20 till samarbets- och informations-
verksamhet inom det fria bildningsarbetet, och 500 000 euro föranleds av understöd från rådgiv-
ningsorganisationerna Maa- ja kotitalousnaiset, Finlands svenska Marthaförbund och Marttaliit-
to.

2023 budget 8 473 000
2022 budget 8 913 000
2021 bokslut 8 718 000

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 043 403 000 euro.
Anslaget får användas
1) till ett belopp av 1 001 520 000 euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och
genomslagsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yr-
kesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen.
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Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 183 500 studerandeår, varav
antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskrafts-
utbildning är minst 8 800 studerandeår.
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 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det tredje stycket i be-
slutsdelen ersätter det fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 032 841 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
10 562 000 euro, varav 8 000 000 euro föranleds av yrkesutbildning som ordnas för ukrainska
flyktingar och utbildning som handleder för examensutbildning och 2 562 000 euro föranleds av
en precisering av den mervärdesskatt som privata anordnare av yrkesutbildning får ersättning för.

2023 budget 1 043 403 000
2022 IV tilläggsb. 6 100 000
2022 II tilläggsb. 26 000 000
2022 budget 1 015 393 000
2021 bokslut 987 512 055

35. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 278 406 000 euro.
Anslaget får användas
3) högst 500 000 euro i statsunderstöd för kostnader som orsakas anordnare av gymnasieutbild-
ning för utbildning som handleder ukrainska flyktingar för examensutbildning och gymnasieut-
bildning.
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 3 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
3 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med 277 906 000 euro som föreslås i budgetpropositionen för-
anleds av extra kostnader som orsakas anordnare av gymnasieutbildning för utbildning som hand-
leder ukrainska flyktingar för examensutbildning och gymnasieutbildning.

2023 budget 278 406 000
2022 II tilläggsb. 17 000 000
2022 budget 240 403 000
2021 bokslut 200 515 386
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40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
För Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar som hänför
sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar och av Akademin finansierat forskningsfrämjan-
de, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2023 ingås förbindelser till
ett värde av 427 526 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får för-
bindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2023.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter det
första stycket i den del som gäller fullmakter i beslutsdelen under kapitlet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har de begränsningar som gäller stärkandet av forskningsinfra-
strukturen och profileringen slopats under fullmaktspunkten.

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 988 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 53 000 euro jämfört med det belopp på 11 935 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 11 988 000
2022 II tilläggsb. 111 000
2022 budget 11 975 000
2021 bokslut 11 970 000

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 055 000 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 19 658 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 397 000 euro, varav 1 000 000 euro föranleds av ett tillägg av engångsnatur för säkerställande
av Riksarkivets grundläggande funktioner, 370 000 euro av digitaliseringen av det mest använda
materialet vid verksamhetsstället i Vasa, 1 467 000 euro av en överföring från moment 28.70.20
för ett produktivitetsprojekt för digital arkivering och 560 000 euro av kompensation för hyres-
höjningar.

2023 budget 23 055 000
2022 IV tilläggsb. 500 000
2022 II tilläggsb. 120 000
2022 budget 19 548 000
2021 bokslut 19 935 000



29.4070

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 488 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 29 000 euro jämfört med det belopp på 4 459 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 4 488 000
2022 II tilläggsb. 42 000
2022 budget 4 547 000
2021 bokslut 4 431 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 219 000 euro.
Fullmakt
Depåbiblioteket får ingå ett nytt hyresavtal om sin lokal till den del den fullmakt som beviljats i
budgeten för 2022 inte har använts.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 38 000 euro jämfört med det belopp på 2 181 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

Tillägget under fullmakten jämfört med budgetpropositionen föranleds av att beslutet om hyres-
avtal för en ny lokal skjuts upp.

2023 budget 2 219 000
2022 II tilläggsb. 9 000
2022 budget 1 679 000
2021 bokslut 1 682 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 999 188 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följan-
de:
3) högst 11 493 000 euro för prövningsbaserad finansiering av universiteten.
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 3 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 3 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 6 300 000 euro jämfört med det belopp på 1 992 888 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en ökning av den behovsprövade finansieringen till extra nybörjar-
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platser för lärare inom småbarnspedagogiken. Genom finansieringen ökas antalet nybörjarplatser
för lärare inom småbarnspedagogiken med sammanlagt 300.

2023 budget 1 999 188 000
2022 II tilläggsb. 1 250 000
2022 budget 1 875 165 000
2021 bokslut 1 893 903 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 345 575 000 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 9 000 euro jämfört med det belopp på 345 566 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 345 575 000
2022 II tilläggsb. 250 000
2022 budget 375 896 000
2021 bokslut 307 774 286

70. Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 651 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 7 000 euro jämfört med det belopp på 644 000 euro som föreslås i budgetpropositio-
nen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 651 000
2022 II tilläggsb. 5 000
2022 budget 647 000
2021 bokslut 647 000

53. Försöket med regional studielånskompensation (reservationsanslag 3 år)
F ö r k l a r i n g : Momentet slopas i budgetpropositionen.

Slopandet av momentet och anslaget på 6 000 000 euro under det föranleds av att propositionen
med förslag till lagar om ett försök med regional studielånskompensation och temporär ändring
av 92 § i inkomstskattelagen inte hinner överlämnas till riksdagen.

2023 budget —
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80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 450 000 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 23 000 euro jämfört med det belopp på 4 427 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 4 450 000
2022 II tilläggsb. 45 000
2022 I tilläggsb. 34 300 000
2022 budget 4 265 000
2021 bokslut 84 174 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 255 000 euro.
Anslaget får också användas
3) till sänkning av hyrorna för de bostadslägenheter som förvaltningsnämnden hyr ut.
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 3 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
3 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 140 000 euro jämfört med det belopp på 2 115 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av att underhållskostnaderna för lokalerna har stigit.

Kompletteringen av motiveringen i förhållande till budgetpropositionen föranleds av att de hyror
som tas ut för bostadslägenheterna inte täcker alla kostnader som lägenheterna medför.

2023 budget 2 255 000
2022 IV tilläggsb. 300 000
2022 II tilläggsb. 411 000
2022 budget 2 105 000
2021 bokslut 2 803 000
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04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 448 000 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 523 000 euro jämfört med det belopp på 23 925 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 24 448 000
2022 II tilläggsb. 194 000
2022 budget 23 987 000
2021 bokslut 22 992 000

05. Tillgänglighetsbiblioteket Celias omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 590 000 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 9 000 euro jämfört med det belopp på 5 581 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 5 590 000
2022 II tilläggsb. 28 000
2022 budget 5 641 000
2021 bokslut 5 510 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 460 000 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 109 000 euro jämfört med det belopp på 7 351 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 7 460 000
2022 II tilläggsb. 38 000
2022 budget 7 201 000
2021 bokslut 7 357 000
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20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 18 502 000 euro.
Fullmakt
Museiverket bemyndigas att ingå hyresavtal om Nationalmuseets tilläggsbyggnad (Helsingfors
stad, stadsdel 13) så att de totala utgifterna för uthyrning av Nationalmuseet åren 2026—2040
uppgår till sammanlagt högst 144 000 000 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 fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter fullmaktspunkten i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 238 000 euro jämfört med det belopp på 17 264 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

Jämfört med budgetpropositionen justeras den fullmakt som beviljats Museiverket så att det åtag-
ande för en period på 15 år som hyresavtalet om Nationalmuseets tillbyggnad föranleder beräknas
uppgå till 144 miljoner euro. Den totala hyran för Nationalmuseet är 8,34 miljoner euro per år och
det behov av tilläggsanslag som avtalet föranleder är 4,75 miljoner euro per år.

2023 budget 18 502 000
2022 budget 17 264 000
2021 bokslut 16 901 000

41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 648 000 euro.
Anslaget får användas
3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till betalning av utlåningsersättningar för e-lån.
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 3 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
3 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 26 648 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av betalning av ersättningar till upphovsmännen av upphovsrättsligt skyd-
dade verk för e-utlåning från allmänna bibliotek i enlighet med undervisnings- och kulturminis-
teriets beslut.

2023 budget 27 648 000
2022 budget 26 648 000
2021 bokslut 26 648 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 074 000 euro.
Anslaget får användas
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1) till understöd för verksamheten och lokalkostnaderna vid Bulevardens Teaterförening rf
10) till planering av investeringsprojekt för museet erä- ja kulttuurimuseo.
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 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 10 i det andra
stycket i beslutsdelen fogas som punkt 10 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 18 790 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 284 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 300 000 euro i överföring till moment
29.80.52 för ersättning för Nationalgalleriets mervärdesskatteutgifter och som tillägg 1 284 000
euro i överföring från moment 29.80.53 för hyresunderstöd till Bulevardens Teaterförening rf och
300 000 euro för planering av investeringsprojektet för museet erä- ja kulttuurimuseo.

2023 budget 20 074 000
2022 IV tilläggsb. 8 331 000
2022 II tilläggsb. -10 000
2022 I tilläggsb. 28 180 000
2022 budget 53 640 000
2021 bokslut 90 008 000

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 180 053 000 euro.
Anslaget får användas
11) till finansiering som avses i lagen om finansiering av nationella konstinstitutioner för Fin-
lands Nationalopera och Nationalbalett, till ett belopp av högst 38 197 000 euro, till Finlands Na-
tionalteater högst 11 391 000 euro och till Nationalgalleriet högst 13 465 000 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 11 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 11
i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 300 000 euro jämfört med det belopp på 179 753 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 29.80.50 till ersättning för Nationalgalleriets mervär-
desskatteutgifter.

Ändringen av motiveringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av regeringens proposi-
tion till riksdagen med förslag till lag om finansiering av nationella konstinstitutioner och om
ändring av 29 § i lagen om Nationalgalleriet (RP 157/2022 rd). Enligt propositionen ska verksam-
heten vid de tre nationella konstinstitutionerna, Nationalgalleriet, Finlands Nationalopera och -
balett samt Finlands Nationalteater finansieras genom lagstadgad statlig finansiering i stället för
genom statsunderstödsfinansiering enligt prövning.
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2023 budget 180 053 000
2022 budget 159 551 000
2021 bokslut 181 109 108

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 26 749 000 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 26 160 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
589 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 181 000 euro på grund av att Samemuseet
Siidas hyresunderstöd har preciserats och 1 811 000 euro på grund av kompensation för hyres-
höjningar samt som avdrag 119 000 euro på grund av att uthyrningen av Finlands institut i S:t Pe-
tersburg upphör och 1 284 000 euro på grund av en överföring till moment 29.80.50 för hyresun-
derstöd till Bulevardens Teaterförening rf.

2023 budget 26 749 000
2022 IV tilläggsb. -428 000
2022 budget 24 961 000
2021 bokslut 23 181 622

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fast-
ighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för utgifter för reparation och under-
håll av museibåtar.

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av motiveringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av behovet att använda
anslaget även för kostnaderna för reparation och underhåll av museibåtar.

Dessutom har fördelningen av punkterna i dispositionsplanen ändrats jämfört med budgetpropo-
sitionen.

2023 budget 4 049 000
2022 budget 3 899 000
2021 bokslut 12 347 000

Dispositionsplan (euro)

1. Museiverket 949 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 3 100 000
Sammanlagt 4 049 000
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90. Idrottsverksamhet

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
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 1 510,95 euro per månad.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det sjätte stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Ändringen av motiveringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av att pensionsbeloppet
fastställs i enlighet med lagen om extra pension för idrottsutövare

2023 budget 115 404 000
2022 budget 102 145 000
2021 bokslut 102 153 467
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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 23 744 000 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 800 000 euro jämfört med det belopp på 24 544 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 28.01.01 på grund av att uppgiften som attes-
terande myndighet för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling och uppgiften som tillsynsmyndighet som gäller Europeiska fiskerifon-
den överförs från jord- och skogsbruksministeriet till finansministeriets controllerfunktion.

2023 budget 23 744 000
2022 II tilläggsb. 217 000
2022 budget 23 931 000
2021 bokslut 23 410 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 79 752 000 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 557 000 euro jämfört med det belopp på 79 195 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 79 752 000
2022 II tilläggsb. 906 000
2022 budget 81 283 000
2021 bokslut 79 565 000
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20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 81 458 000 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 253 000 euro jämfört med det belopp på 81 205 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 81 458 000
2022 II tilläggsb. 5 647 000
2022 budget 79 360 000
2021 bokslut 86 204 000

49. Främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av stöd till biogasanläggningar som mottar och behandlar återvinningsbar bio-
massa
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 6 årsver-
ken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut och i
fråga om konsumtionsutgifterna enligt prestationsprincipen.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Stödet riktas till gödsel från husdjur och till överskottsväxtbiomassor som uppstår vid skötseln av
vattenområden. Syftet med stödet är att styra dessa biomassor till sådana biogasanläggningar som
bearbetar de rötrester som uppstår vid förgasningsprocessen till gödselfabrikat eller andra pro-
dukter med högre förädlingsgrad. Med hjälp av stödet minskas de utsläpp av näringsämnen och
växthusgaser som orsakas av biomassor och gödsel från naturvården och främjas en trygg åter-
vinning av de näringsämnen som finns i biomassorna.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra ungefär 90 procent och kon-
sumtionsutgifterna ungefär 10 procent.

2023 budget 4 000 000

62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 367 000 euro.
Anslaget får användas
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3) för statsbidrag som beviljas Helsingfors universitet för specialiseringspraktik för veterinärer
och för handledning för specialiseringsutbildningen.
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 3 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 3 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 5 867 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av finansieringen av handledningen för specialutbildningen för veterinärer.

2023 budget 6 367 000
2022 budget 6 497 000
2021 bokslut 6 117 000

40. Naturresursekonomi

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 45 069 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 80 000 euro jämfört med det belopp på 44 989 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 45 069 000
2022 II tilläggsb. 3 161 000
2022 budget 40 674 000
2021 bokslut 42 421 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 414 000 euro.
Av anslaget har 14 100 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som del-
finansieras av EU.
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 8 376 000 euro jämfört med det belopp på 22 038 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är ett tillägg till Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EMKVR), varav
4 388 000 euro är EU:s medfinansiering och 3 988 000 euro statlig medfinansiering.

Den 3 augusti 2022 godkände Europeiska kommissionen Finlands program för Europeiska havs-
, fiskeri- och vattenbruksfonden (EMKVR) 2021—2027. På grund av att genomförandet fördröj-
des beslutade kommissionen om en ombudgetering av de anslag som anvisats för genomförandet
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av programmet för 2021 till senare år. Tillägget är en del av ombudgeteringen av medlen för
2021.

2023 budget 30 414 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 7 391 000
2022 budget 23 916 000
2021 bokslut 29 158 000

64. Forststyrelsen

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 610 000 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 6 000 euro jämfört med det belopp på 8 604 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 8 610 000
2022 II tilläggsb. 309 000
2022 budget 8 347 000
2021 bokslut 8 444 000

70. Lantmäteri och registrering av bostadsaktier

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 280 000 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 275 000 euro jämfört med det belopp på 46 005 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 46 280 000
2022 II tilläggsb. 732 000
2022 budget 44 578 000
2021 bokslut 45 262 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 103 549 000 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 101 380 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
2 169 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 600 000 euro på grund av att ikraftträdan-
det av lagen om transport av farliga ämnen skjutits fram och som tillägg 260 000 euro på grund
av beredningsuppgifter som föranleds av ett eventuellt Natomedlemskap, i synnerhet på grund av
stöd för planeringen av en nationell systemhelhet samt säkerställande av ett effektivt genomför-
ande av auditering, 2 327 000 euro på grund av inrättande av ett nät för lågflygning och 182 000
euro på grund av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 103 549 000
2022 IV tilläggsb. -3 115 000
2022 II tilläggsb. 7 449 000
2022 budget 94 971 000
2021 bokslut 91 505 000

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 442 000 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 104 000 euro jämfört med det belopp på 58 338 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.
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2023 budget 58 442 000
2022 II tilläggsb. 427 000
2022 budget 56 179 000
2021 bokslut 54 396 000

04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 198 000 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 186 000 euro jämfört med det belopp på 45 012 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 45 198 000
2022 II tilläggsb. 307 000
2022 budget 53 083 000
2021 bokslut 47 527 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 414 700 000 euro.
Fullmakt
Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna
föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av
förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)

Vägprojekt
Förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemang för 
regionväg 562, Lentokentäntie 42 600 000
Riksväg 6 vid Koria 12 000 000
Landsväg 180, förnyande av Rävsundsbron och 
Hessundsbron 128 000 000
Riksväg 4, utvecklande av vägavsnittet 
Äänekoski—Viitasaari 50 000 000
Riksväg 5, utvecklande av vägavsnittet Hurus—Hietanen 12 300 000
Fast förbindelse till Karlö 106 000 000
Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i 
Edsevö 8 200 000
Förbättringen av stamväg 68 genom byggande av en ny 
vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre 6 200 000
Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi 3 000 000
Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi 13 000 000
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 31 000 000
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Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i 
Paimenportti 17 000 000
Förbättring av riksväg 8 Åbo—Björneborg vid Euraåminne 27 100 000
Förbättring av riksväg 4 på avsnittet 
Hartola—Oravakivensalmi 26 000 000
Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på 
avsnittet Uleåborg—Kemi 25 000 000
E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid 
Askis och byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen 
Backas 30 000 000
Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg 67 500 000
Riksväg 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfält vid Virmo och 
Luvia 30 000 000
Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
Riksväg 19 Seinäjoki östra omfartsväg 77 900 000
Landsväg 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Riksväg 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Riksväg 3 Tammerfors—Vasa, avsnittet vid Laihela, fas 1 27 000 000
Riksväg 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Riksväg 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket 
i Pyhäjoki 22 500 000
Riksväg 4 Uleåborg—Kemi 143 000 000
Riksväg 5 S:t Michel—Juva 121 000 000
Riksväg 12 Lahtis södra ringväg 198 000 000
Riksväg 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Ring I vid Bredvik 20 000 000
Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski 143 600 000

Banprojekt
Elektrifiering av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda 18 000 000
Utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata 130 000 000
Förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet 
Uleåborg—Kemi, mötesspår 16 500 000
Förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1 24 500 000
Utveckling av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår 
på sträckan Kuppis—Åbo 54 000 000
Pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för 
ETCS) 11 000 000
Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet 
Helsingfors—Tammerfors 8 000 000
Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 42 000 000
Oritkari triangelspår 15 600 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet 
Helsingfors—Riihimäki, fas 2 273 000 000
Esbo stadsbana 137 500 000
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet 
Uleåborg—Kontiomäki, fas 1 26 500 000
Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä 81 000 000

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna

föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av
förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
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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 tabellen i fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter motsva-
rande tabell i fullmaktspunkten i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 365 750 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
48 950 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av projektet för förbättring av riksväg 9 och tra-
fikarrangemang för regionväg 562, Lentokentäntie, 10 000 000 euro av projektet för utvecklande
av riksväg 4, vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari, 5 200 000 euro av projektet för utvecklande av
riksväg 5, vägavsnittet Hurus—Hietanen, 6 000 000 euro av projektet för riksväg 19 Seinäjoki—
Lappo, fas 1, 2 000 000 euro av projektet för byggande av planskild anslutning till riksväg 15 i

Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi 12 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö 62 000 000
Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn 133 500 000
Idensalmi—Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett 
triangelspår i Idensalmi) 64 000 000
Förbättring av bangården i Joensuu 83 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet 
Helsingfors—Riihimäki, fas 1 155 000 000
Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i 
Helsingfors 60 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägs-
förbindelsen 210 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 10 100 000
Elektrifiering av Nystadsbanan 21 000 000

Farledsprojekt
Fördjupande av havsfarleden i Ajos i Kemi 41 700 000
Förlängning av slussarna i Saima kanal 1 800 000
Höjning av vattennivån i Saima kanal 300 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000
Havsfarleden till Karleby 45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö 12 500 000

Planering av farledsprojekt
Förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan 
Nådendal—Reso, planering 4 200 000
Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet 
Tammerfors—Uleåborg 6 800 000
Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på 
förbindelsesträckan Helsingfors—Böle 600 000
Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä 18 000 000
Planering av banan Seinäjoki—Vasa 3 400 000

Gemensamma trafikledsprojekt
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 174 000 000

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna

föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av
förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
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Paimenportti, 5 950 000 euro av projektet för utveckling av bangården i Åbo och ett dubbelspår
Kuppis–Åbo, 4 500 000 euro av projektet för förbättring av bangården i Kuopio, fas 1, 4 500 000
euro av projektet för förbättring av bangården i Kuopio, fas 1, 4 500 000 euro av projektet Iden-
salmi—Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi), 4 000 000 euro av
projektet för förbättring av bangården i Joensuu, 4 000 000 euro av projektet för utökning av ka-
paciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1, och 800 000 euro av projektet för främ-
jande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg.

Jämfört med budgetpropositionen har i tabellen Trafikledsprojekt från tidigare budgetår fullmak-
ten för projektet för utvecklande av riksväg 4, vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari justerats med
28 800 000 euro till 50 000 000 euro, fullmakten för projektet för utvecklande av riksväg 5,
vägavsnittet Hurus—Hietanen har justerats med 5 300 000 euro till 12 300 000 euro, fullmakten
för projektet fast förbindelse till Karlö har justerats med 10 000 000 euro till 106 000 000 euro,
fullmakten för projektet för riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1, har justerats med 6 000 000 euro
till 31 000 000 euro, fullmakten för projektet för byggande av planskild anslutning till riksväg 15
i Paimenportti har justerats med 2 000 000 euro till 17 000 000 euro, fullmakten för projektet
elektrifiering av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda har justerats med 8 000 000 euro till
18 000 000 euro, fullmakten för projektet förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1,
har justerats med 5 500 000 euro till 24 500 000 euro, fullmakten för projektet för utveckling av
bangården i Åbo och ett dubbelspår Kuppis—Åbo har justerats med 20 250 000 euro till
54 000 000 euro, fullmakten för projektet för förbättring av bangården i Kuopio, fas 1, har juste-
rats med 12 000 000 euro till 42 000 000 euro, fullmakten för projektet Idensalmi—Ylivieska
(elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi), har justerats med 5 500 000 euro till
64 000 000 euro, fullmakten för projektet för förbättring av bangården i Joensuu har justerats med
9 000 000 euro till 83 000 000 euro, fullmakten för projektet för utökning av kapaciteten på ba-
navsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1, har justerats med 5 000 000 euro till 155 000 000 euro
och fullmakten för projektet för främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammer-
fors—Uleåborg har justerats med 1 800 000 euro till 6 800 000 euro.

Till följd av ovannämnda ändringar ändras specificeringen av projekten enligt följande:

Projekt

Godkänt
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn euro

Beräknad
användning

mn euro

Anslags-
behov 2023

mn euro

Senare
anslagsbehov

mn euro

Vägprojekt
Förbättring av riksväg 9 och 
trafikarrangemang för region-
väg 562, Lentokentäntie

Tilläggs-
budget IV

2022 2026 42,6 0,02 2,0 40,58
Byggande av en planskild 
anslutning till riksväg 15 i 
Paimenportti

Tilläggs-
budget IV
2020/Til-
läggsbud-

get IV 2022 2023 17,0 15,0 2,0 -
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Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, 
fas 1

Tilläggs-
budget IV

2020/
Tilläggs-

budget IV
2022 2023 31,0 25,0 6,0 -

Landsväg 180 förnyande av 
Rävsundsbron och 
Hessundsbron

Tilläggs-
budget III

2021 2025 128,0 8,0 45,0 75,0
Riksväg 4, utvecklande av 
vägavsnittet 
Äänekoski—Viitasaari

Budget
2021/

Tilläggs-
budget IV

2022 2023 50,0 15,0 16,2 18,8
Utvecklande av riksväg 5 
vägavsnittet Hurus—Hietanen

Tilläggs-
budget VII

2020/
Tilläggs-

budget IV
2022 2024 12,3 7,0 5,2 0,1

Fast förbindelse till Karlö Tilläggs-
budget VII

2020/
Tilläggs-

budget IV
2022 2025 106,0 28,0 27,0 51,0

Förbättring av riksväg 8 
Åbo—Björneborg vid 
Euraåminne

Tilläggs-
budget IV

2020 2022 27,1 21,2 5,9 -
Förbättring av riksväg 4 på av-
snittet 
Hartola—Oravakivensalmi

Tilläggs-
budget IV

2020 2023 26,0 20,0 6,0 -
Riksväg 4, förbättring av anslut-
ningarna vid Simo på avsnittet 
Uleåborg—Kemi

Tilläggs-
budget IV

2020/
Tilläggs-

budget IV
2021 2022 25,0 22,0 3,0 -

E18 Stamväg 50 Förbättring av 
Ring III, fas 3, avsnittet vid 
Askis och byggande av 
ytterligare körfält vid 
Vandaforsen Backas

Tilläggs-
budget IV

2020 2023 30,0 28,9 1,1 -
Rv 6 vid Koria II Tilläggs-

budget
2022 2024 12,0 1,0 8,0 3,0

Projekt

Godkänt
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn euro

Beräknad
användning

mn euro

Anslags-
behov 2023

mn euro

Senare
anslagsbehov

mn euro
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Banprojekt
Elektrifiering av banavsnittet 
Laurila—Torneå—Haparanda

Tilläggs-
budget III

2021/
Tilläggs-

budget IV
2022 18,0 10,0 - 8,0

Förbättring av förmedlingska-
paciteten på banavsnittet 
Uleåborg—Kemi, mötesspår

Budget
2021/

II tilläggs-
budget

2022 2023 16,5 15,5 1,0 -
Förbättring av banan 
Tammerfors—Jyväskylä, fas 1

Budget
2021/

Tilläggs-
budget IV

2022 2023 24,5 10,6 8,4 5,5
Utveckling av bangården i Åbo 
och byggande av dubbelspår på 
sträckan Kuppis—Åbo

Budget
2021/

Tilläggs-
budget IV

2022 2024 54,0 14,9 16,7 22,4
Utvecklings- och verifierings-
fasen i projektet Digirata

Tilläggs-
budget III

2021 2027 130,0 13,0 12,0 105,0
Elektrifiering av banavsnittet 
Hyvinge—Hangö

Budget
2020 2023 62,0 36,9 25,1 -

Förbättring av banan 
Kouvola—Kotka/Fredrikshamn

Tilläggs-
budget

2019 2024 133,5 103,8 25,2 4,5
Idensalmi—Ylivieska 
(elektrifiering och byggande av 
ett triangelspår i Idensalmi)

Tilläggs-
budget
2019/

Tilläggs-
budget II

2022/
Tilläggs-

budget IV
2022 2023 64,0 50,0 13,0 1,0

Förbättring av bangården i 
Joensuu

Tilläggs-
budget

2019/Til-
läggsbud-

get IV 2022 2023 83,0 61,0 17,0 5,0

Projekt

Godkänt
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn euro

Beräknad
användning

mn euro

Anslags-
behov 2023

mn euro

Senare
anslagsbehov

mn euro
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Luumäki—Imatra—ryska grän-
sen, förbättring av järnvägs-
förbindelsen

Budget
2017/Bud-

get 2021/
Tilläggs-

budget IV
2021 2022 210,0 190,0 20,0 -

Pilotprojektet Digirata (testbana 
och testlaboratorium för ETCS)

Tilläggs-
budget IV

2020 2024 11,0 7,0 3,0 1,0
Förbättring av bangården i 
Kuopio, fas 1

Tilläggs-
budget IV

2020/
Tilläggs-

budget IV
2022 2023 42,0 15,5 16,5 10,0

Utökning av kapaciteten på 
banavsnittet 
Helsingfors—Riihimäki, fas 1

Budget
2015/

Tilläggs-
budget IV

2022 2024 155,0 150,0 4,0 1,0
Utökning av kapaciteten på 
banavsnittet 
Helsingfors—Riihimäki, fas 2

Tilläggs-
budget IV

2020 2027 273,0 51,5 39,8 181,7
Esbo stadsbana Tilläggs-

budget IV
2020 2024 137,5 26,0 25,0 86,5

Förbättring av banan 
Kontiomäki—Pesiökylä

Tilläggs-
budget IV

2020 2023 81,0 66,0 15,0 -
Spårförbindelser till Kemi 
bioproduktfabrik, vid Kemi

Tilläggs-
budget IV

2020/
Tilläggs-
budget II

2022 2023 12,0 11,5 0,5 -

Farledsprojekt
Fördjupande av havsfarleden i 
Ajos i Kemi

Budget
2021/

Tilläggs-
budget IV

2021 2023 41,7 26,0 15,7 -

Planering av farledsprojekt
Planering av banan 
Tammerfors—Jyväskylä

Budget
2020 18,0 13,0 5,0 -

Projekt

Godkänt
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn euro

Beräknad
användning

mn euro

Anslags-
behov 2023

mn euro

Senare
anslagsbehov

mn euro
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2023 budget 414 700 000
2022 IV tilläggsb. -3 768 000
2022 II tilläggsb. -15 556 000
2022 budget 477 500 000
2021 bokslut 451 248 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

20. (31.20.54) Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservations-
anslag 3 år)
Fullmakt
År 2023 bemyndigas Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland att för tre förbindel-
sefartygsrutter ingå nya femåriga avtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skär-
gården till ett belopp av högst 25 500 000 euro av de totala kostnaderna.
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som första stycke
till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.

Främjande av planeringen av 
huvudbanan på avsnittet 
Tammerfors—Uleåborg

Tilläggs-
budget IV

2020/
Tilläggs-

budget IV
2022 6,8 4,5 1,3 1,0

Förbättrande av E18 ringvägen 
runt Åbo på sträckan 
Nådendal—Reso, planering

Tilläggs-
budget VII

2020 4,2 3,2 1,0 -
Planering av banan 
Seinäjoki—Vasa

Budget
2020/

II tilläggs-
budget

2022 3,4 3,3 0,1 -
Annan planering av 
utvecklingsprojekt - 7,0 -
Pågående trafikledsprojekt 
sammanlagt 2 088,1 1 074,32 399,7 621,08

Nytt trafikledsprojekt
Landsväg 8155 Poikkimaantie Budget

2023  2025 30,0 - 15,0 15,0
Pågående trafikledsprojekt 
och nytt trafikledsprojekt 
sammanlagt 2 118,1 1 074,32 414,7 636,08

Projekt

Godkänt
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn euro

Beräknad
användning

mn euro

Anslags-
behov 2023

mn euro

Senare
anslagsbehov

mn euro
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Med fullmakten fortsätter förbindelsefartygstrafiken på Velkua och Utö rutter. Avsikten är att
tjänsterna inom förbindelsefartygstrafiken ska konkurrensutsättas under 2023. Helhetsservicen
enligt avtalen ska gälla avtalsperioden 1.5.2025—30.4.2030. Den fullmakt som behövs för avta-
let om förbindelsefartygstrafiken på Utö-rutten är 14 miljoner euro och för avtalet om Velkua-
rutten 6,5 miljoner euro.

En förlängning av avtalet om förbindelsefartygsrutten Borgå—Sibbo till den 30 april 2029 med
5 miljoner euro möjliggör en ändamålsenlig avtalsperiod för ruttområdet. Rutten konkurrensut-
sätts på nytt av upphandlingsrättsliga skäl.

2023 budget 17 886 000
2022 budget 20 386 000
2021 bokslut 19 136 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 830 000 euro.
Av anslaget har reserverats
1) 300 000 euro för investeringar i energiinfrastruktur (RRF pelare 1)
2) 300 000 euro för investeringar i ny energiteknik (RRF pelare 1)
3) 456 000  euro  för  avskiljning  och  återvinning  av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF
pelare 1)
5) 2 085 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3)
7) 20 000 euro för direkt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer (RRF pelare 1).
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—3 och 5 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter
punkterna 1—3 och 5 i det fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 7 till det fjärde stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 35 449 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 381 000 euro, varav 100 000 euro föranleds av investeringar i energiinfrastruktur (RRF pelare
1), 100 000 euro av investeringar i ny energiteknik (RRF pelare 1), 106 000 euro av avskiljning
och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1), 20  000 euro av direkt elek-
trifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer (RRF pelare 1), 300 000 euro av reformen
av det kontinuerliga lärandet, 685 000 euro av reformen av det kontinuerliga lärandet i överföring
från moment 32.01.02 och 70 000 euro av löneutgifter för en huvudförtroendevald i överföring
från moment 32.01.02.
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2023 budget 36 830 000
2022 IV tilläggsb. 909 000
2022 II tilläggsb. 320 000
2022 budget 38 207 000
2021 bokslut 38 401 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 955 000 euro.
Av anslaget har reserverats
3) 1 190 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).
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 3 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
3 till det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 208 708 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 247 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 300 000 euro för tillsynen över efterlev-
naden av bestämmelser i de inlösningstillståndsbeslut som gäller kraftledningar och överförings-
rör för transport av gas (RP 109/2022), 150 000 euro för genomförande av totalreformen av inte-
grationslagen i överföring från moment 32.50.03 och 1 552 000 euro för kompensation för hyres-
höjningen samt som avdrag 685 000 euro som en överföring av finansieringen av reformen av det
kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) till moment 32.01.01 och 70 000 euro som en överföring
av lön för en huvudförtroendevald till moment 32.01.01.

2023 budget 209 955 000
2022 IV tilläggsb. -243 000
2022 II tilläggsb. 6 566 000
2022 budget 194 857 000
2021 bokslut 188 670 000

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 283 128 000 euro.
Av anslaget har 500 000 euro reserverats för en utvidgning av programmet för arbetsförmåga och
IPS-modellen (RRF pelare 3) som en del av planen för återhämtning och resiliens.
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 andra stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 273 576 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
9 552 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 4 800 000 euro för tryggande av tjänster
för ukrainska arbetssökande, 2 852 000 euro för reformen av arbets- och näringstjänsterna,
2 000 000 euro i överföring från moment 32.30.51 för ändringar i serviceprocessen till följd av
bestämmelserna om arbetslösas studier och 500 000 euro som en överföring av finansieringen av
en utvidgning av programmet för arbetsförmåga och IPS-modellen (RRF pelare 3) från moment
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33.60.61 samt som avdrag 600 000 euro som en överföring som gäller internationell rekrytering
till moment 32.01.05.

2023 budget 283 128 000
2022 IV tilläggsb. 3 943 000
2022 II tilläggsb. -764 000
2022 budget 267 929 000
2021 bokslut 210 516 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 641 000 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 31 515 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
126 000 euro och föranleds av en kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 31 641 000
2022 IV tilläggsb. 700 000
2022 II tilläggsb. 228 000
2022 budget 32 845 000
2021 bokslut 33 347 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 102 347 000 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 103 642 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 295 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 600 000 euro på grund av en överföring
som gäller internationell rekrytering från moment 32.01.03 och 105 000 euro på grund av en
kompensation för hyreshöjningar samt som avdrag 2 000 000 euro på grund av en nivåförändring.

2023 budget 102 347 000
2022 IV tilläggsb. 3 160 000
2022 II tilläggsb. 523 000
2022 budget 108 763 000
2021 bokslut 107 268 000

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 300 000 euro.
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Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostna-
der som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter
som gäller konsumentrådgivning (720/2014).
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 andra stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 39 000 euro jämfört med det belopp på 19 261 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 19 300 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 168 000
2022 budget 18 928 000
2021 bokslut 18 460 000

07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 961 000 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 69 000 euro jämfört med det belopp på 10 892 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 10 961 000
2022 IV tilläggsb. -2 700 000
2022 budget 12 936 000
2021 bokslut 6 227 112

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 920 000 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 40 000 euro jämfört med det belopp på 22 880 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 22 920 000
2022 IV tilläggsb. -240 000
2022 II tilläggsb. 610 000
2022 budget 22 495 000
2021 bokslut 21 706 000
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09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 133 000 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 16 000 euro jämfört med det belopp på 9 117 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 9 133 000
2022 II tilläggsb. 73 000
2022 budget 8 586 000
2021 bokslut 8 076 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 950 000 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 100 000 euro jämfört med det belopp på 6 850 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av ändringar i tidsplanen för projektet för byggande av nätinfrastruktur som ut-
nyttjar kvantkryptering.

2023 budget 6 950 000
2022 budget 6 100 000
2021 bokslut 4 400 000

20. Förnyelse och koldioxidsnålhet

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 465 488 000 euro.
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2023 till ett belopp av högst 69 200 000 euro.
Av anslaget har reserverats
1) 25 000 000 euro för främjande av återanvändning och återvinning av material och restproduk-
ter från industrin (RRF pelare 1)
2) 10 300 000 euro, och av fullmakten 14 700 000 euro, för stödprogrammet för lösningar med
låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen (RRF pelare 1)
7) 14 900 000 euro för främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen (RRF pelare
3)
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8) 6 300 000 euro för stödjande av innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3)
11) 4 000 000 euro, och av fullmakten 3 620 000 euro, för strukturstöd till de kreativa branscher-
na (RRF pelare 3) och
12) 200 000 euro för stödjande av en hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare
3).
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, stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter
det andra stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropo-
sitionen och punkterna i det tredje stycket i beslutsdelen ersätter motsvarande punkter i det fjärde
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 479 254 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
13 766 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 23 300 000 euro för främjande av åter-
användning och återvinning av material och industriella biprodukter (RRF pelare 1) och 400 000
euro för stödjande av hållbar och digital tillväxt inom turismen (RRF pelare 3) samt som tillägg
1 200 000 euro för stödprogrammet för koldioxidsnåla lösningar inom fastighets- och byggbran-
schen (RRF pelare 1), 6 534 000 euro för påskyndande av nyckelbranscher och stärkande av
kompetensen (RRF pelare 3), 700 000 euro för stöd till innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3)
och 1 500 000 euro för strukturstöd till de kreativa branscherna (RRF pelare 3).

2023 budget 465 488 000
2022 IV tilläggsb. -36 550 000
2022 II tilläggsb. -20 650 000
2022 budget 475 550 000
2021 bokslut 458 077 628

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 343 000 euro.
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2023 till ett belopp av högst 20 000 000 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 fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter fullmaktspunkten i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 18 592 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
6 751 000 euro, varav 4 881 000 euro föranleds av att tidsplanen för betalning när det gäller far-
tygsprojekten har ändrats och 1 870 000 euro av ett nytt fartygsprojekt.

2023 budget 25 343 000
2022 budget 19 785 000
2021 bokslut 4 230 067
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88. Kapitalinvestering i Klimatfonden Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 000 euro.
Anslaget får användas för att höja Klimatfonden Ab:s eget kapital.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Det helt statsägda bolaget med specialuppgifter Klimatfonden Ab har till uppgift att vara finansiär
i projekt som fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, främja digitaliseringen och påskynda
koldioxidsnålhet inom industrin.

Bolaget kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mezzaninfinansie-
ring, dvs. överbryggningsfinansiering, till såväl privata som offentliga aktörers projekt.

Det primära målet för Klimatfonden Ab:s finansiering är investeringar i industriell skala i stor-
leksklassen 10—50 miljoner euro. De centrala kriterierna för bedömning av projekten är att en
investering tidigareläggs i betydande grad, att ett projekt genomförs på marknadsvillkor i större
omfattning än planerat eller att ett projekt riktar sig till Finland. Ett centralt kriterium är att man
med hjälp av projektet kan minska utsläppen jämfört med de nuvarande lösningarna.

Anslaget är en ombudgetering av det anslag som återtogs i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen
för 2022.

2023 budget 100 000 000
2022 IV tilläggsb. —

30. Sysselsättning och företagsamhet

40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 500 000 euro.
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) användas
6) för genomförande av gästhamnen Kalajoen Marina i Kalajoki, 6 000 000 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 fogas som punkt
6 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
7 000 000 euro, varav 6 000 000 euro föranleds av genomförandet av gästhamnen Kalajoen Ma-
rina och 1 000 000 euro av stödjandet av turismen.

2023 budget 8 500 000
2022 budget 38 420 000
2021 bokslut 52 100 000
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42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2022 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2023 till ett belopp av högst 7 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som fjärde stycke
till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.

2023 budget 25 030 000
2022 IV tilläggsb. -16 000 000
2022 I tilläggsb. —
2022 budget 35 630 000
2021 bokslut 50 153 102

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 202 362 000 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 182 902 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
19 460 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 21 460 000 euro för anskaffning av inte-
grationsutbildning för personer från Ukraina som får tillfälligt skydd och som avdrag 2 000 000
euro för ändringar i serviceprocessen till följd av bestämmelserna om arbetslösas studier i över-
föring till moment 32.01.03.

2023 budget 202 362 000
2022 IV tilläggsb. -1 591 000
2022 II tilläggsb. -1 700 000
2022 budget 284 526 000
2021 bokslut 283 571 000

95. Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 000 000 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 1 500 000 euro jämfört med det belopp på 9 500 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att utbetalningen för det projekt som omfattar påverkansinvesteringar
inom integration tidigareläggs.

2023 budget 8 000 000
2022 IV tilläggsb. 1 500 000
2022 budget 5 800 000
2021 bokslut 990 412
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40. Specialfinansiering för företag

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 200 000 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 450 000 euro jämfört med det belopp på 750 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av att utbetalningen för investeringsprojektet tidigareläggs.

2023 budget 1 200 000
2022 budget 700 000
2021 bokslut —

89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 110 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Business
Finland Venture Capital Ab.
Av anslaget har 90 000 000 euro reserverats för direkta industri- och näringspolitiska kapitalin-
vesteringar som inbegriper statligt stöd. När det gäller direkta investeringar kan bolaget inom ra-
men för EU:s bestämmelser och föreskrifter om statligt stöd ta en större risk eller nöja sig med en
mindre avkastning än privata investerare.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 90 000 000 euro jämfört med det belopp på 20 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av EU:s nya industri- och näringspolitiska instrument för direkta inves-
teringar som inbegriper statligt stöd.

Business Finland Venture Capital Ab gör investeringar i kapitalfonder som investerar i tillväxto-
rienterade och internationellt inriktade nyetablerade företag. Syftet med investeringsverksam-
heten är en mångsidig kapitalinvesteringsmarknad för nyetablerade företag och att privata inves-
terare ska delta på lång sikt i nyetablerade företags investeringsverksamhet.

I den förändrade geopolitiska situationen efter covid-19-pandemin finns det dessutom ett behov
av EU:s nya industri- och näringspolitiska instrument för direkta investeringar i vilket det ingår
ett stöd enligt reglerna om statligt stöd. Arbets- och näringsministeriet kan efter förordande av
statsrådets finanspolitiska ministerutskott på särskilda grunder ge bolaget enskilda industri- eller
näringspolitiska uppdrag som gäller sådana investeringar i form av eget kapital som inbegriper
statligt stöd i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna för finländska företag. Investeringen
kan genomföras först efter att Europeiska kommissionen har godkänt beslutet. Avsikten är att det
anslag som reserverats för instrumentet för direkta investeringar ska återbetalas till staten när Bu-
siness Finland Venture Capital Ab har avvecklat sina investeringar. Storleken på det anslag som
återbetalas beror på beloppet av och avkastningen på det återbetalda kapital som motsvarar inves-
teringarna.
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2023 budget 110 000 000
2022 II tilläggsb. 30 000 000
2022 budget 19 400 000
2021 bokslut 19 100 000

50. Integration och internationell kompetens

03. Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 241 000 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 150 000 euro jämfört med det belopp på 7 391 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att uppgifterna i samband med genomförandet av reformen av lagen om
främjande av integration överförs till moment 32.01.02.

2023 budget 7 241 000
2022 budget 8 491 000
2021 bokslut 7 891 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 287 012 000 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 278 559 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 8 453 000 euro av preciserade antaganden om invandring (invandringshelheten).

2023 budget 287 012 000
2022 budget 156 688 000
2021 bokslut 146 975 083
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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 32 923 000 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 31 923 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en partiell överföring från moment 33.70.20 av en besparing av engångs-
natur i finansieringen av vårdardimensioneringen.

2023 budget 32 923 000
2022 II tilläggsb. 270 000
2022 I tilläggsb. —
2022 budget 34 668 000
2021 bokslut 36 018 000

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 19 509 000 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 19 363 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
146 000 euro och föranleds av ett förbud mot rökning inomhus i slutna fängelser.

2023 budget 19 509 000
2022 II tilläggsb. 2 089 000
2022 budget 19 088 000
2021 bokslut 21 725 000
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07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 888 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 32 000 euro jämfört med det belopp på 8 856 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjning.

2023 budget 8 888 000
2022 II tilläggsb. 65 000
2022 budget 8 755 000
2021 bokslut 8 714 000

02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 284 000 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 17 318 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 966 000 euro, varav 1 000 000 euro föranleds av tryggandet av strålningsövervakning vid
gränsstationerna, 200 000 euro av Strålsäkerhetscentralens förberedelser för hanteringen av små
reaktorer (SMR), 500 000 euro av en totalreform av kärnenergilagstiftningen och 266 000 euro
av kompensation för hyreshöjning.

2023 budget 19 284 000
2022 IV tilläggsb. 1 000 000
2022 II tilläggsb. 284 000
2022 budget 16 952 000
2021 bokslut 14 996 000

05. Omkostnader  för  Tillstånds-  och  tillsynsverket för social- och hälsovården (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 868 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 14 144 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 724 000 euro, varav 1 700 000 euro föranleds av behovet av tilläggsfinansiering för Soteri-pro-
jektet och 24 000 euro av kompensation för hyreshöjning.
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2023 budget 15 868 000
2022 II tilläggsb. 387 000
2022 budget 14 738 000
2021 bokslut 14 331 000

06. Omkostnader  för  Säkerhets-  och  utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 798 000 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 59 000 euro jämfört med det belopp på 4 739 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kompensation för hyreshöjning.

2023 budget 4 798 000
2022 II tilläggsb. 40 000
2022 budget 4 744 000
2021 bokslut 2 041 227

07. Omkostnader  för  regionförvaltningsmyndigheternas  ansvarsområde för arbetarskyddet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 220 000 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 100 000 euro jämfört med det belopp på 28 320 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 28.40.01 för att täcka kostnaderna för produk-
tion av gemensamma tjänster för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet.

2023 budget 28 220 000
2022 II tilläggsb. 282 000
2022 budget 27 941 000
2021 bokslut 27 909 000

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 76 428 000 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 belopp på 72 304 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 124 000 euro, varav 2 675 000 euro föranleds av genomförandet av en totalreform av lagstift-
ningen om informationshantering, 99 000 euro av njursjukdomsregistret och 1 350 000 euro av
kompensation för hyreshöjning.

2023 budget 76 428 000
2022 II tilläggsb. 10 467 000
2022 budget 62 526 000
2021 bokslut 76 701 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 937 000 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 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 937 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av tryggandet av tjänster för mammor med missbruksproblem och späd-
barnsfamiljer där det förekommer missbruksproblem.

2023 budget 5 937 000
2022 budget 6 652 000
2021 bokslut 7 042 000

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

50. Familjeförmåner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 611 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 1 606 300 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds til-
lägget på 5 000 000 euro av en ändring i behovskalkylen (invandringshelheten).

2023 budget 1 611 300 000
2022 IV tilläggsb. 87 000 000
2022 budget 1 593 000 000
2021 bokslut 1 576 621 046

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 759 200 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/
2014) och till utgifter enligt lagen om temporärt elstöd.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 676 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
83 000 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 85 000 000 euro för temporärt elstöd
samt som avdrag 2 000 000 euro på grund av att barnförhöjningen i utkomstskyddet för arbetslösa
höjts med 20 procent.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till lag om temporärt elstöd.

2023 budget 1 759 200 000
2022 IV tilläggsb. -60 000 000
2022 budget 1 638 300 000
2021 bokslut 1 610 400 000

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 702 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 733 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
31 000 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 500 000 euro som en preciserad kost-
nadseffekt av höjningen av utkomststödets grunddel för barn under 18 år samt som avdrag
10 000 000 euro på grund av en höjning av barnförhöjningen i utkomstskyddet för arbetslösa med
20 procent, 200 000 euro på grund av en höjning av studiepenningens försörjarförhöjning,
1 300 000 euro på grund av en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg och 20 000 000
euro på grund av en ändring i behovskalkylen (invandringshelheten).

2023 budget 702 600 000
2022 II tilläggsb. 7 400 000
2022 budget 712 300 000
2021 bokslut 705 000 000

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 513 100 000 euro.
Anslaget får användas
5) för styrnings- och övervakningsuppgifter som gäller förskrivning av biologiska läkemedel en-
ligt 24 b och 26 a § i lagen om elektroniska recept (61/2007).
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 fogas som punkt
5 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Jämfört med det belopp på 507 800 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
5 300 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 1 000 000 euro i överföring från moment
33.30.60 för skötsel av styrnings- och övervakningsuppgiften och 6 000 000 euro för verkställig-
heten av det elstöd som regeringen beslutat om samt som avdrag 1 700 000 euro på grund av en
senareläggning av revideringen av arbetsvillkoret för löntagare.

Den byggkostnad av engångsnatur på 350 000 euro för informationssystemet för styrnings- och
övervakningsuppgifter täcks med ett överskott från tidigare år i Folkpensionsanstaltens omkost-
nader.

2023 budget 513 100 000
2022 budget 490 534 000
2021 bokslut 485 657 000

20. Utkomstskyddet för arbetslösa

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 906 260 000 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 855 260 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
51 000 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 3 000 000 euro i överföring av lönesub-
vention från moment 33.20.52 och 63 000 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen samt
som avdrag 15 000 000 euro i överföring till moment 33.20.52 på grund av en senareläggning av
revideringen av arbetsvillkoret för löntagare.

2023 budget 906 260 000
2022 IV tilläggsb. -130 000 000
2022 II tilläggsb. 14 100 000
2022 I tilläggsb. 5 000 000
2022 budget 1 085 034 000
2021 bokslut 965 045 577

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 900 000 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 1 431 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
8 000 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 4 000 000 euro på grund av en precisering
av kostnadsförslaget och 3 000 000 euro på grund av en överföring av lönesubvention till moment
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33.20.50 samt som tillägg 15 000 000 euro i överföring från moment 33.20.50 på grund av en se-
nareläggning av revideringen av arbetsvillkoret för löntagare.

2023 budget 1 439 900 000
2022 IV tilläggsb. -150 000 000
2022 II tilläggsb. 22 700 000
2022 I tilläggsb. 25 000 000
2022 budget 1 465 679 000
2021 bokslut 1 557 078 502

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 293 788 000 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 2 277 488 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
11 000 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 12 000 000 euro på grund av att bespa-
ringarna i läkemedelsersättningarna minskat och 5 300 000 euro på grund av en förlängning 2023
av de temporära undantagen till följd av covid-19 i fråga om covid-19-undersökningar och covid-
19-vaccinationer samt som avdrag 1 000 000 euro i överföring till moment 33.10.60 för skötseln
av Folkpensionsanstaltens nya styrnings- och övervakningsuppgift.

2023 budget 2 293 788 000
2022 II tilläggsb. 6 700 000
2022 I tilläggsb. 1 000 000
2022 budget 2 168 750 000
2021 bokslut 2 127 844 343

40. Pensioner

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 63 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 63 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 300 000 euro av en ändring i behovskalkylen.
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2023 budget 63 300 000
2022 budget 60 555 000
2021 bokslut 57 200 000

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 580 000 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 13 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get på 580 000 euro av en ändring i behovskalkylen.

2023 budget 13 580 000
2022 IV tilläggsb. 1 130 000
2022 budget 13 630 000
2021 bokslut 11 200 000

60. Social- och hälsovården stöds

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 500 000 euro.
Anslaget får användas till statsunderstöd som beviljas välfärdsområdena för finansiering av det
kreditkapital som behövs vid social kreditgivning.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i budgetpropositionen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen
en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning. Verkställigheten
av lagen förutsätter inledande finansiering av kreditkapitalet.

2023 budget 9 500 000
2022 IV tilläggsb. -9 500 000
2022 II tilläggsb. -45 000 000
2022 I tilläggsb. -15 000 000
2022 budget 132 420 000
2021 bokslut 184 800 000

61. Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 118 000 000 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 500 000 euro jämfört med det belopp på 118 500 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 32.01.03 för att för en viss tid anvisa resurser
till arbets- och näringsbyråernas samordnare för arbetsförmågan.

2023 budget 118 000 000
2022 II tilläggsb. —
2022 budget 132 500 000
2021 bokslut 45 000 000

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 70 940 000 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 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 71 940 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 33.01.01.

2023 budget 70 940 000
2022 II tilläggsb. —
2022 I tilläggsb. 70 500 000
2022 budget 31 590 000
2021 bokslut 311 840 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 796 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 31 856 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds avdra-
get på 60 000 euro av en överföring till moment 35.01.65 för frivilligt arbete i anslutning till be-
kämpning av miljöskador.

2023 budget 31 796 000
2022 II tilläggsb. 223 000
2022 budget 33 857 000
2021 bokslut 33 202 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 015 000 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 114 000 euro jämfört med det belopp på 25 901 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 26 015 000
2022 IV tilläggsb. 200 000
2022 II tilläggsb. 199 000
2022 budget 24 461 000
2021 bokslut 24 177 000
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65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 348 000 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 2 130 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
218 000 euro, varav 60 000 euro föranleds av en överföring från moment 35.01.01 till understöd
för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador och 158 000 euro av en donation
till naturskyddet från en privatperson som intäktsförs under moment 12.35.99. De donerade med-
len kan användas för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av pro-
jektnatur som främjar miljöfostran och miljöupplysning.

2023 budget 2 348 000
2022 budget 2 480 000
2021 bokslut 2 830 000

10. Miljö- och naturvård

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 740 000 euro.
Anslaget får användas
5) i anslutning till punkterna 1—4 för kostnader för avlönande av visstidsanställd personal mot-
svarande högst 123 årsverken.
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.

Avdraget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 15 740 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 35.10.52 för genomförande av Helmi-programmet.

2023 budget 12 740 000
2022 budget 25 720 000
2021 bokslut 37 642 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 615 000 euro.
Anslaget får användas
8) till utgifter för tillhandahållande av en helhet som stöder medborgarnas friluftsliv.
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 8 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
8 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Jämfört med det belopp på 10 020 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 595 000 euro och föranleds av en ombudgetering av ett anslag för utgifter för tillhandahållande
av en helhet som stöder medborgarnas friluftsliv. Anslaget återtogs i den fjärde tilläggsbudgets-
propositionen 2022.

2023 budget 11 615 000
2022 II tilläggsb. -2 815 000
2022 budget 28 005 000
2021 bokslut 26 185 000

23. Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 635 000 euro.
Anslaget får användas
5) för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 71 årsverken.
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.

Jämfört med det belopp på 11 635 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 000 000 euro och föranleds av utvecklande av återvinningen av näringsämnen.

Jämfört med budgetpropositionen har det till beslutsdelen fogats 4 årsverken för utvecklande av
återvinningen av näringsämnen..

2023 budget 12 635 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 48 987 000 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 43 140 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
5 847 000 euro, varav 3 000 000 euro är en överföring från moment 35.10.21 till genomförande
av Helmi-programmet, 899 000 euro en överföring från moment 28.70.20 till genomförande av
den digitala utvecklingen som helhet, 1 900 000 euro föranleds av övertagande och utvecklande
av Sanginjoki naturskyddsområde och 48 000 euro av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 48 987 000
2022 II tilläggsb. 1 314 000
2022 budget 56 754 000
2021 bokslut 70 942 000
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61. Stöd för vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
5) för understöd för investeringsprojekt och FoUI-projekt som gäller återvinning och tillvarata-
gande av näringsämnen samt energieffektivitet, för anskaffningsutgifter och för andra konsum-
tionsutgifter.
F ö r k l a r i n g : Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av motiveringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av ett behov att öka en-
ergieffektiviteten.

2023 budget 47 842 000
2022 IV tilläggsb. 550 000
2022 II tilläggsb. 18 000 000
2022 budget 20 722 000
2021 bokslut 19 067 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 46 630 000 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 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 43 630 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av skyddet av skog.

2023 budget 46 630 000
2022 budget 44 130 000
2021 bokslut 56 130 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 2 162 000 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 1 762 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
400 000 euro, varav 200 000 euro är en överföring från moment 24.90.66 till Världsbankens part-
nerskap Global Gas Flaring Reduction (GGFR) och 200 000 euro en överföring från moment
24.30.66 för att stödja deltagandet i möten kring internationella miljöavtal och miljöprocesser för
representanter för utvecklingsländer.
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2023 budget 2 162 000
2022 budget 1 882 000
2021 bokslut 1 762 000

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 401 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 6 827 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
574 000 euro, varav 420 000 euro föranleds av ökade resurser för behandling av energiunderstöd,
140 000 euro av ökade resurser för behandling av understöd till kommunerna för slopande av ol-
jeuppvärmning och 14 000 euro av kompensation för hyreshöjningar.

2023 budget 7 401 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 194 000
2022 budget 6 792 000
2021 bokslut 6 563 000

34. Understöd för slopande av oljeuppvärmning av fastigheter i kommuner (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 10 860 000 euro.
Anslaget får användas till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas
kommuner för slopande av oljeuppvärmningssystem i kommunalt ägda byggnader och för änd-
ring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer.
Understöd kan beviljas kommuner för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet
i en kommunalt ägd byggnad slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmnings-
system. Understöd beviljas dock inte om uppvärmningssystemet ändras till ett byggnadsspecifikt
uppvärmningssystem som använder fossila bränslen eller om ett oljeuppvärmningssystem ändras
så att det fungerar med förnybar eldningsolja.
Understödet beviljas till ett belopp av 30 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till
följd av understödsbeslutet. Understödet höjs med 5 procentenheter, om kommunen har anslutit
sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.
Som stödberättigande kostnader godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, an-
ordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader
för byggande av anslutning samt kostnader för styrnings- och automationssystem och avlägsnan-
de av oljecisterner.
Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Betalningen
sker enligt de faktiska kostnaderna.
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Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är statsbidragsmyndighet.
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för
samma ändamål.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i budgetpropositionen.

Anslaget är en ombudgetering av det anslag som återtogs i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen
för 2022.

2023 budget 10 860 000

60. Överföring till Statens bostadsfond
Understöd
År 2023 får det av Statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till
bostadsbyggnader beviljas understöd för energieffektivitet på det sätt som föreskrivs i statsrådets
förordning och understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningar så att anläggningarna lämpar
sig för lågtemperaturfjärrvärme på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning (773/2022), till
ett belopp av sammanlagt högst 98 670 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det sjätte stycket under avsnittet Understöd i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

2023 budget —
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. —
2022 budget —
2021 bokslut —
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