
REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN 
TILLÄGGSBUDGET FÖR 2023

RP 325/2022 rd





Med  hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detalj-
motiveringen i denna proposition föreslås,

att  Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tilläggs-
budget för 2023.

Helsingfors den 2 februari 2023

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Annika Saarikko





ALLMÄN MOTIVERING
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2023.

Ekonomiska utsikter

Enligt finansministeriets prognos från december 2022 beräknas bruttonationalprodukten minska
med 0,2 procent år 2023. Den privata konsumtionen minskar eftersom den snabba prisstegringen
har försämrat hushållens disponibla realinkomster. Under 2023 kommer prisstegringen dock att
bli klart långsammare, och inflationen för hela året beräknas vara cirka 4 procent. Samtidigt ökar
inkomsterna allt snabbare och hushållens köpkraft börjar öka under det senare halvåret.

Både sysselsättningsgraden och graden av deltagande på arbetsmarknaden är rekordhöga och det
finns  fortfarande  många  lediga jobb. Minskad efterfrågan kommer att medföra en nedgång i
sysselsättningen 2023. Sysselsättningsgraden är enligt prognosen i genomsnitt 73,9 procent och
arbetslöshetsgraden 7,0 procent. Sysselsättningen minskar i huvudsak genom pensioneringar.

Den ekonomiska utvecklingen är förknippad med stor osäkerhet. Nya vändningarna i det ryska
anfallskriget kan ha betydande ekonomiska konsekvenser som sprider sig snabbt. Dessutom kan
hushållens konsumtionsbeteende innebära en risk då priserna stiger rekordsnabbt. Om konsu-
menterna minskar sin konsumtion mer än väntat, kommer produktionsminskningen att bli större
och långvarigare än väntat.

De offentliga samfundens underskott ökar 2023 när den ekonomiska tillväxten och därigenom
ökningen  av skatteinkomsterna avtar. Därutöver ökar utgifterna, bland annat till följd av de åt-
gärder som vidtagits bland annat på grund av Rysslands anfallskrig. Den offentliga skuldkvoten
har krympt under de senaste två åren tack vare den starka nominella tillväxten i bruttonational-
produkten. Skuldkvoten kommer dock att åter börja öka från och med 2023.

Inkomstposter

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster sänks med 45 miljoner euro. I kalkylen över intäk-
ter av källskatt på ränteinkomster föreslås en höjning på 94 miljoner euro i och med att höjningen
av den allmänna räntenivån ökar inkomsterna från räntor på insättningar. Däremot föreslås det att
intäkten av överlåtelseskatt justeras ned med ett belopp på 139 miljoner euro på grund av värde-
minskningen inom bostads- och fastighetshandeln. Konsumenternas försämrade förtroende och
de höjda räntorna gör att antalet bostads- och fastighetsköp minskar.

Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med sammanlagt 39 miljoner euro.
Av höjningen föranleds 33,1 miljoner euro av räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder
som inflyter av Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och
fartygskrediter.
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Utgifter för skuldhantering

Till följd av den tilltagande inflationen har centralbanken skärpt penningpolitiken, vilket har
märkts  som  en  höjning  av  den  allmänna  räntenivån.  För statens skuldförvaltning föreslås ett
tillägg på 1 073 miljoner euro. Uppskattningen baserar sig på ett antagande om en räntenivå på
2,9 procent i fråga om såväl de korta som de långa räntorna.

Stöd som betalas på grund av de höjda elpriserna

För betalning av retroaktiv elpriskompensation och för sådant understöd som ur anslaget för ret-
roaktiv kompensation betalas till bostadssammanslutningar för centralstyrd eluppvärmning före-
slås sammanlagt 412 miljoner euro. På grund av det exceptionella läget på energimarknaden och
det stegrade priset på elenergi som detta fört med sig har regeringen berett en proposition om en
retroaktiv elpriskompensation. Med det stöd på 24 miljoner euro som ur denna helhet riktas till
bostadssammanslutningar vill man säkerställa att de som bor i bostadsaktiebolag med central-
styrd eluppvärmning där bostadsaktiebolaget betalar elräkningen får en likartad subvention för de
förhöjda elkostnaderna som de som bor i bostadsaktiebolag med eluppvärmning med egen el-
mätare får via det stöd som riktas till konsumentkunder.

För kostnaderna för verkställandet av den retroaktiva elpriskompensationen anvisas Statskontoret
745 000 euro och Energimyndigheten 730 000 euro. För kostnaderna för verkställandet av under-
stödet till bostadssammanslutningar anvisas på motsvarande sätt Finansierings- och utvecklings-
centralen ARA 1,4 miljoner euro.

För undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås 2,3 miljoner euro för un-
derstöd till sammanslutningar som äger allmännyttiga samlingslokaler för ökade energikostnader
samt 1,5 miljoner euro för stöd till huvudmän för professionella museer med anledning av de öka-
de energikostnaderna för utrymmen för samlingar samt utställningslokaler.

Kostnadsstöd för jordbruket

För det temporära kostnadsstödet för jordbruket och vattenbruket föreslås 96 miljoner euro, varav
1 miljon euro är en överföring till landskapet Åland. För genomförande av stödet föreslås 3,6 mil-
joner euro för Statskontoret.

Skydd av skogar

När tilläggsbudgeten har trätt i kraft är det mening att Forststyrelsen överför över 50 skogsområ-
den till permanent skydd. Det är fråga om värdefulla naturområden som för närvarande är i be-
gränsad användning eller som inte används för skogsbruk. Områdenas sammanlagda areal är cir-
ka 30 000 hektar. De objekt som ska skyddas finns på olika håll i Finland. Skyddet realiseras ge-
nom en balansöverföring inom det statliga affärsverket Forststyrelsen. Skogsbruksmark  som
används  inom Forststyrelsens affärsverksamhet överförs till balansräkningen  för
Forststyrelsens  offentliga  förvaltningsuppgifter på framställan av Forststyrelsen. Det föreslås
600 000 euro för fastighetsbildning för de objekt som överförs från Metsähallitus Metsätalous Oy
till Forststyrelsens Naturtjänster och Forststyrelsens grundkapital föreslås att minskas med 6,493
miljoner euro.
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Förebyggande och bekämpning av ungdomsbrottslighet

För  förebyggande  och  bekämpning  av  ungdomsbrottslighet  föreslås  ett tilläggsanslag på
sammanlagt 19 miljoner euro.

För ankarverksamheten, för höjande av undervisnings- och handledningspersonalens kompetens
för välbefinnande och deras säkerhetskompetens och för kommunernas ungdomsarbete föreslås
sammanlagt 11 miljoner euro att fördelas på undervisnings- och kulturministeriets och inrikesmi-
nisteriets förvaltningsområden. För att fortsätta och utvidga ungdomsarbetet i läroanstalter före-
slås 3,5 miljoner euro.

För polisen föreslås dessutom 1,4 miljoner euro bland annat för förebyggande verksamhet och
brottsutredning. För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås 2,5 miljoner euro att fördelas
på flera aktörer för åtgärder för att effektivisera straffprocessen i syfte att bryta brottsspiralen och
350 000 euro för understöd för förebyggande projekt.

Stöd till Ukraina

För utgifterna för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor föreslås 4,4 miljoner euro för utri-
kesministeriets förvaltningsområde för kostnaderna för EU:s utbildningsinsats för att stödja
Ukraina. När det gäller försvarsministeriets förvaltningsområde kan deltagandet i insatsen ge-
nomföras med befintliga anslag genom att ändra dispositionsplanen för materiel- och förvalt-
ningsutgifterna för militär krishantering.

Det föreslås att försvarsmaktens anslag höjs med 1,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för
stödet till Ukraina. Dessutom föreslås det att tilläggsanslagen för ersättande av den försvarsma-
teriel som levererats hittills och som levereras senare till Ukraina ska omfattas av fullmakten för
materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2023), vars totala belopp stiger med 702,3 mil-
joner euro. Utgifterna för de ersättande anskaffningarna kommer att realiseras 2023—2026. Av
anskaffningarna hänför sig 41,6 miljoner euro till anslagen för innevarande år.

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås 3 miljoner euro för civilt materielbistånd
till Ukraina på grund av det alltjämt pågående ryska anfallskriget. Tillägget föranleds av en om-
budgetering av anslag som 2022 beviljades för civilt materielbistånd under krisen i Ukraina och
som blivit oanvända.

Välfärdsområdenas finansiering

Det föreslås att finansieringen av välfärdsområdena stärks med 500 miljoner euro, varav 350 mil-
joner euro anvisas som understödsfinansiering för etablering och utveckling av verksamheten,
medan 150 miljoner euro anvisas till momentet för statlig finansiering av välfärdsområdena. Det
sistnämnda är en överföring från den korrigeringspost för välfärdsområdena som betalas 2024,
och det minskar således anslaget under det berörda momentet med motsvarande belopp år 2024.
Genom understödsfinansieringen stöds etableringen och förnyandet av verksamheten vid väl-
färdsområdena.
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Med anledning av ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice den 1 oktober
2023 föreslås dessutom ett tillägg på 5,6 miljoner euro till finansieringen av välfärdsområdena.

Finansministeriets förvaltningsområde

För Tullens omkostnader föreslås sammanlagt 2 miljoner euro för den nationella finansieringsan-
delen på 20 procent i det finansiella instrumentet CCEI och för rekryteringar och anskaffningar
som krävs för genomförandet av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM).

I de utgifter som föranleds av återbetalningar enligt besluten om skattelättnader föreslås ett tillägg
på 1,8 miljoner euro.

Till Statskontoret föreslås 350 000 euro för extra arbete som föranleds av räntestödslån, 1 miljon
euro för ytterligare kostnader för kommunekonomins informationstjänst och 1,6 miljoner euro för
bryggfinansiering för upprätthållande av förmågan att genomföra kostnadsstöden. Dessutom fö-
reslås 1 miljon euro för inrättande och upprätthållande av beredskapsverksamhet inom ersätt-
ningstjänsterna.

För de behov av nödvändig extra personal vid ministerierna som föranleds av Natomedlemskaps-
processen och av själva medlemskapet föreslås 700 000 euro.

Med anledning av att nivån på medlemsavgifterna till EU preciserats föreslås det att anslagen un-
der momentet för avgifter till Europeiska unionen minskas med 110 miljoner euro. Nivån på Fin-
lands EU-avgifter 2023 blir i enlighet med den EU-budget som godkändes i november 2022 lägre
än väntat. Vid användningen av anslaget 2023 kan dessutom det anslag som överförs från 2022
beaktas.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

För understöd som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspeda-
gogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen föreslås 20 miljoner euro.

För anläggande av idrottsplatser och för åtgärder för att förbättra förutsättningar för fysisk akti-
vitet på daghemsgårdar föreslås sammanlagt 5 miljoner euro. Tillägget finansieras med oanvända
intäkter av penningspelsverksamhet som återförts till undervisnings- och kulturministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

För Livsmedelsverket föreslås 150 000 euro för en fortsättning av delprojektet inom det myndig-
hetssamarbetsprojekt som ingår i åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och eko-
nomisk brottslighet 2020—2023.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

För uppgifter som gäller samordning av cybersäkerheten föreslås ett tillägg på 200 000 euro.
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För Transport- och kommunikationsverkets omkostnader föreslås 630 000 euro för cybersäker-
hetsuppgifter inom ramen för Nato-samarbetet.

På grund av kostnaderna för ett läckage av ammoniak från en tågvagn som omfattas av sanktio-
nerna mot Ryssland föreslås ett tillägg på 140 000 euro för basunderhållet av transportinfrastruk-
turen.

För  breddning  av  den inre delen av Vasaleden föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro. Genom
projektet förbättras och säkerställs hamnarnas tillgänglighet vid internationella sjötransporter och
säkerställs att sjötransporterna sker störningsfritt.

För  täckande  av  kostnader som sanktionerna mot Ryssland orsakat föreslås 283 000 euro för
företag inom järnvägssektorn i Finland.

För tryggande av landskapens flygförbindelser under perioden 30.7.2023—28.4.2024 föreslås 17
miljoner euro.

För stöd för informationsförmedling och nyhetspublikationer i ett förändrat medielandskap före-
slås ett tidsbundet statsunderstöd på 7 miljoner euro. Syftet med statsunderstödet är att stödja den
heltäckande  informationsförmedling  som  är  viktig med tanke på demokratin samt att stödja
produktionen av tillförlitliga nyhetspublikationer. Närmare bestämmelser om villkoren för och
förutsättningarna för beviljande av understöd utfärdas genom förordning av statsrådet.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att produktionsstödet för förnybar energi sänks med 45 miljoner euro på grund av det
höga marknadspriset på el.

Till stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna överförs en fullmakt på 16,1 miljoner
euro från momentet för EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom
sammanhållningspolitiken. Det är fråga om statlig medfinansiering som blir oanvänd i Interreg-
programmen vid de yttre gränserna och som överförs för att användas som nationell finansiering
av regionutvecklingen i första hand i landskapen vid de yttre gränserna i östra och norra Finland.

Förslagsanslaget  för räntestödet och övriga stöd till offentligt understödda export- och fartygs-
krediter höjs med 36,2 miljoner euro på grund av den höjda räntenivån. På motsvarande sätt höjs
inkomstposten för räntegottgörelser med 33,1 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

För  behovsprövad  individuell rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten föreslås ett
tillägg  på 3 miljoner euro, i synnerhet för att antalet klienter inom LAKU- och Min egen väg-
rehabiliteringen, som erbjuds barn och unga, har ökat.

För statsunderstöd som beviljas Självständighetsjubileets barnstiftelse föreslås 5 miljoner euro
från 2022 års anslag.
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Miljöministeriets förvaltningsområde

För ett projekt som gäller ett nybygge vid Pallastunturi naturum föreslås ett anslag på 1,6 miljoner
euro.

Övriga ändringar

Inom flera förvaltningsområden har behovskalkylerna för anslagen uppdaterats.

I  tilläggsbudgetpropositionen  har  också  flera  anslagsändringar  som  hänför  sig  till  sådana
regeringspropositioner  som  riksdagen  inte hann behandla under hösten 2022 beaktats. Den
sammanräknade anslagseffekten av dessa förslag är ca 30 miljoner euro för 2023.

— RP 220/2021 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av
farliga ämnen och till lagar som har samband med den
— RP 132/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av la-
gen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med den
— RP 138/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av la-
gen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
— RP 139/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa
lagar som har samband med den
— RP 140/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet
för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen
— RP 145/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om auto-
matiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen
— RP 149/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av la-
gen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med den
— RP 175/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av la-
gen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar som har samband med den och
förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företag
— RP 207/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller
en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen
— RP 246/2022 rd; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av
kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med den
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Balans och statsskulden

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 6 miljoner euro och ökningen
av anslagen med 2,1 miljarder euro ökar tilläggsbudgetpropositionen för 2023 behovet av statens
nettoupplåning med 2,1 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 10,4 mil-
jarder euro år 2023. Den budgeterade statsskulden beräknas vid utgången av 2023 uppgå till cirka
158 miljarder euro, vilket är cirka 56 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 1 052 miljoner euro. Ramutgif-
terna för 2023 blir därmed 70 310 miljoner euro.

I samband med planen för de offentliga finanserna våren 2022 gjorde regeringen i anknytning till
det säkerhetspolitiska läget ett undantag från ramen. Undantagsklausulen beaktas som en struk-
turell korrigering av ramnivån, det vill säga ramen för valperioden höjs i enlighet med utgifterna,
varvid utgifterna täcks utanför ramen. Efter den ordinarie budgeten uppgick den strukturella kor-
rigeringen till 2 240 miljoner euro för 2023. I denna tilläggsbudgetproposition höjs den struktu-
rella korrigeringen med 463 miljoner euro, varefter den uppgår till 2 703 miljoner euro. Undan-
tagsklausulen omfattar den retroaktiva elpriskompensationen inklusive kostnaderna för verkstäl-
landet (415 miljoner euro), utgifter som hänför sig till Försvarsmaktens stöd till Ukraina (anslag
på 43 miljoner euro för år 2023) samt utgifter i anslutning till kostnaderna för EU:s utbildningsin-
sats för att stödja Ukraina (4 miljoner euro). En liten del av de utgifter som omfattas av undan-
tagsklausulen består redan nu av utgifter utanför ramen (de ändringar i behovskalkylen för bo-
stadsbidrag och grundläggande utkomststöd som ingår i migrationshelheten, sammanlagt 57,0

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2021
Bokslut

2022
Godkänd

budget
(budget+

tilläggsbudgetar)

2023
Godkänd

budget

2023
Regeringens
proposition

2023
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 66 002 77 910 81 340 2 121 83 461
— Räntor på statsskulden 
(huvudtitel 36) 364 804 1 531 1 073 2 604

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och 
skuldhantering) 56 441 59 266 73 049 -6 73 043
— Skatteinkomster 46 753 50 798 64 431 -45 64 386
— Övriga inkomster 9 688 8 468 8 618 39 8 657
Nettoupplåning och 
skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 307 18 644 8 292 2 127 10 419
— Nettoupplåning 3 683 - - -
— Skuldhantering 624 - - -
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miljoner euro). Av denna anledning är den strukturella korrigeringen av ramen mindre än det to-
tala beloppet av de utgifter som omfattas av undantagsklausulen (2 760 miljoner euro för 2023).

Efter den ordinarie budgeten var den ofördelade reserven 103 miljoner euro, och dessutom har en
tilläggsbudgetreserv på 100 miljoner euro tagits i bruk. Från år 2022 överfördes dessutom 247
miljoner euro av den oanvända ofördelade reserven, som kunde användas för utgifter av engångs-
natur 2023. Beloppet har använts i sin helhet i denna tilläggsbudgetproposition till understödsfi-
nansiering för etablering och utveckling av välfärdsområdenas verksamhet.

Med beaktande av de strukturella ändringarna i ramen och ökningen av ramutgifterna kvarstår
50 000 euro som ofördelad reserv för innevarande år.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2023

26.30.20 En  partiell  ombudgetering  av det civila materialbistånd till följd av 
krisen i Ukraina som ursprungligen budgeterades för 2022. 3,0

28.89.31 Ändrad tidsmässig fördelning av välfärdsområdenas finansiering: en 
partiell tidigareläggning av engångsspotten för 2024 till 2023. 150,0

29.90.50 Utgifter  som  finansieras  med  oanvända  intäkter av penningspels-
verksamhet som  återförts  till  undervisnings- och kulturministeriet. 
Genomgångspost, motsvarande inkomst har antecknats under moment 
12.29.88. 5,0

31.10.77 Anslag som motsvarar EU CEF-stödet. Genomgångspost, motsvarande 
inkomst har antecknats under moment 12.31.10. 0,9

32.30.55, 
33.20.50, 
33.20.52

Teknisk  överföring  av lönesubventionen för personer sysselsatta i 
samhällsgaranterat  arbete  till  arbets-  och  näringsministeriets nya 
moment (överföring från ett moment utanför ramen till ett moment 
inom ramen). Det  är  fråga  om  en  precisering i förhållande till den 
justering av ramen som gjordes i samband med planen för de offentliga 
finanserna 2023—2026. Den planerade tidpunkten för ikraftträdandet 
av reformen har flyttats från den 1 januari 2023 till den 1 juli 2023. -19,3
Den oanvända ofördelade reserv som överförts från 2022 används för 
utgifter  av  engångsnatur  i  tilläggsbudgetpropositionen  (understöds-
finansiering för etablering och utveckling av välfärdsområdenas verk-
samhet). 246,8
Ett  undantag  från  ramarna  som hänför sig till det säkerhetspolitiska 
läget. De begränsade utgifterna täcks som utgifter utanför ramen och i 
fråga om utgifterna görs en motsvarande strukturell korrigering på ram-
nivå. Ändringar i denna tilläggsbudgetproposition: åtgärder som vidtas 
på grund av höjda energipriser 414,9 miljoner euro och bistånd till 
Ukraina 47,7 miljoner euro. 462,6

Sammanlagt 849,0
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De av riksdagen godkända anslagen för 2023 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel
Godkänd

 budget
Regeringens
 proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 137 097 000 - 137 097 000
22. Republikens president 39 883 000 - 39 883 000
23. Statsrådets kansli 240 492 000 157 000 240 649 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 332 226 000 4 150 000 1 336 376 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 1 093 419 000 2 675 000 1 096 094 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 2 491 087 000 6 932 000 2 498 019 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 6 145 348 000 43 294 000 6 188 642 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 34 144 596 000 429 776 000 34 574 372 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 7 727 433 000 27 870 000 7 755 303 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 665 148 000 100 226 000 2 765 374 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 412 418 000 33 262 000 3 445 680 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 912 369 000 365 477 000 4 277 846 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 16 111 480 000 6 985 000 16 118 465 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 356 628 000 27 219 000 383 847 000
36. Räntor på statsskulden 1 530 760 000 1 073 000 000 2 603 760 000
Sammanlagt 81 340 384 000 2 121 023 000 83 461 407 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2023 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning
Godkänd

 budget
Regeringens
 proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 64 430 913 000 -44 962 000 64 385 951 000
12. Inkomster av blandad natur 6 567 510 000 39 004 000 6 606 514 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 1 900 288 000 - 1 900 288 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och 

skuldhantering) 149 948 000 - 149 948 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och 
skuldhantering) 73 048 659 000 -5 958 000 73 042 701 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 8 291 725 000 2 126 981 000 10 418 706 000
Sammanlagt 81 340 384 000 2 121 023 000 83 461 407 000



Tilläggsbudgeten för 2023

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -44 962 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 94 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg ................................................. 94 000 000

10. Övriga skatter -139 000 000
05. Överlåtelseskatt, avdrag .................................................................. -139 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur 38 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet, tillägg ....... 38 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 39 004 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 5 000 000
88. Undervisnings-  och  kulturministeriets  andel  av  intäkterna  av 

penningspelsverksamheten, tillägg .................................................. 5 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 904 000
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, tillägg ..... 904 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 33 100 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-

område, tillägg ................................................................................. 33 100 000

Avdelning 15

15. LÅN 2 126 981 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 2 126 981 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 2 126 981 000

Inkomstposternas totalbelopp:

2 121 023 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDETS KANSLI 157 000

01. Förvaltning 148 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 148 000

30. Justitiekanslersämbetet 9 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 9 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 150 000

01. Utrikesförvaltningen -270 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -270 000

10. Krishantering 4 420 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 4 420 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 675 000

01. Ministeriet och förvaltningen 1 140 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 108 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................ 1 025 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 7 000
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10. Domstolar och rättshjälp 810 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 625 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttviste-

nämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .............. -540 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........ 725 000

30. Åklagare 425 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 425 000

40. Verkställighet av straff 300 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 300 000

50. Valutgifter —
20. Valutgifter (förslagsanslag) ............................................................. —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 932 000

01. Förvaltning 495 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 55 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................... 440 000

10. Polisväsendet 2 477 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 2 477 000

20. Gränsbevakningsväsendet —
70. Gränsbevakningsväsendets investeringar (reservationsanslag 5 år) —

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 3 850 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 350 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg ....................................... 3 000 000

40. Migration 110 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 110 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43 294 000

10. Militärt försvar 43 294 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 1 730 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg . 41 564 000

30. Militär krishantering —
20. Materiel- och förvaltningsutgifter för militär krishantering 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 429 776 000

10. Beskattningen och Tullen 5 076 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 960 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 2 316 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg .................................... 1 800 000

20. Tjänster för statssamfundet 9 236 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 9 236 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen 5 132 000
03. Omkostnader  för Myndigheten för digitalisering och befolknings-

data (reservationsanslag 2 år), tillägg .............................................. 5 132 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen -500 000
01. Styrning  och  utveckling  av informations- och kommunikations-

tekniken (IKT)  inom  den  offentliga  förvaltningen (reservations-
anslag 3 år) ...................................................................................... —

06. Vissa  utgifter som föranleds av ett medlemskap i Nordatlantiska 
fördragsorganisationen NATO (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 700 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -1 200 000

80. Överföringar till landskapet Åland 15 194 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -3 257 000
34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag), tillägg ........................ 18 451 000
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89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen 505 600 000
31. Finansiering av social- och hälsovården och räddningsväsendet 

inom  välfärdsområdena  och  HUS-sammanslutningen  (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 155 600 000

33. Statsunderstöd för kostnader för att etablera och utveckla välfärds-
områdenas verksamhet (reservationsanslag 2 år) ............................ 350 000 000

92. EU och internationella organisationer -109 962 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 38 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag .............. -110 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 27 870 000

10. Småbarnspedagogik,  förskoleundervisning  och  grundläggande  
utbildning samt fritt bildningsarbete 23 500 000
20. Gemensamma  utgifter  för  grundläggande  utbildning, småbarns-

pedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 23 500 000

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning 4 600 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 4 600 000

40. Högskoleundervisning och forskning 270 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 

område (reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................... 270 000

70. Studiestöd -15 000 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag), avdrag ......... -5 000 000
59. Stöd för skolresor (förslagsanslag), avdrag ..................................... -10 000 000

80. Konst och kultur 4 000 000
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag), 

tillägg ............................................................................................... 200 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 3 800 000

90. Idrottsverksamhet 5 000 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran 

inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg ............................. 5 000 000
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91. Ungdomsarbete 5 500 000
52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa under-

stöd (reservationsanslag 2 år), tillägg .............................................. 5 500 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 100 226 000

10. Utveckling av landsbygden 96 000 000
44. Tryggande  av  verksamhetsförutsättningarna  för  jordbruket och 

företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år) .... 96 000 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 2 025 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 2 025 000

40. Naturresursekonomi 2 129 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..... 2 129 000

64. Forststyrelsen —

70. Lantmäteri och registrering av bostadsaktier 72 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 72 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33 262 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 1 685 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 2 700 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -1 015 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten 7 294 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), 

tillägg ............................................................................................... 140 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 7 154 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) ............................ —
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20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 24 283 000
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 7 283 000
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 17 000 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 365 477 000

01. Förvaltning 9 289 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 200 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 4 359 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 730 000
10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år), tillägg .... 4 000 000

20. Förnyelse och koldioxidsnålhet -45 000 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag) ................................................................................ —
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........ -45 000 000

30. Sysselsättning och företagsamhet -8 012 000
33. Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år), avdrag ...... -10 000 000
40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -7 137 000
55. Åtgärder för förlängning av tiden i arbetslivet (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 9 125 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- 

och strukturpolitiska program och andra program inom 
sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) .................................... —

40. Specialfinansiering för företag 424 200 000
48. Räntestöd  och  annat  stöd till offentligt understödda export- och 

fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg ........................................... 36 200 000
49. Retroaktiv elpriskompensation (förslagsanslag) ............................. 388 000 000

50. Integration och internationell kompetens -15 000 000
30. Statlig  ersättning  för integrationsfrämjande verksamhet (förslags-

anslag), avdrag ................................................................................. -15 000 000
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 985 000

01. Förvaltning 410 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) .. —
25. Den  riksomfattande  informationshanteringen  inom social- och 

hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................. 410 000

20. Utkomstskyddet för arbetslösa -6 425 000
50. Statsandel  till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom 

arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag ........................... -3 425 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -3 000 000

30. Sjukförsäkring 13 000 000
50. Ersättningar för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (förslags-

anslag) .............................................................................................. 10 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 3 000 000

60. Social- och hälsovården stöds —
38. Statsunderstöd för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) ........... —

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 27 219 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 1 739 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ... 1 620 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 119 000

10. Miljö- och naturvård 2 200 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 2 200 000

20. Samhällen, byggande och boende 23 280 000
01. Omkostnader  för  Finansierings-  och  utvecklingscentralen  för  

boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................ 1 400 000
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35. Understöd för digitalisering av områdesanvändningen och byggan-
det (reservationsanslag 3 år) ............................................................ 2 880 000

37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

54. Understöd ur den retroaktiva kompensationen som beviljas bostads-
sammanslutningar för  centralstyrd  eluppvärmning  (reservations-
anslag 3 år) ...................................................................................... 24 000 000

56. Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus 
(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -5 000 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 1 073 000 000

01. Räntor på statsskulden 1 073 000 000
90. Räntor på statsskulden (förslagsanslag), tillägg .............................. 1 073 000 000

Anslagens totalbelopp:

2 121 023 000
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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

03. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 94 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att antagandet om genomsnittsräntan på inlåningarna är
högre än väntat.

2023 I tilläggsb. 94 000 000
2023 budget 80 000 000
2022 budget 16 000 000
2021 bokslut 25 590 288

10. Övriga skatter

05. Överlåtelseskatt
Under momentet dras det av 139 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att utsikterna i fråga om pris- och volymförändringarna
inom handeln med bostadsaktier och fastigheter är svagare än beräknat.
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2023 I tilläggsb. -139 000 000
2023 budget 984 000 000
2022 budget 987 000 000
2021 bokslut 994 596 669

19. Övriga inkomster av skattenatur

11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 38 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  ändringar  i det automatiserade beslutsfattandet vid
Verket för finansiell stabilitet.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen lämnat riksdagen en proposition med
förslag  till  lagstiftning  om  automatiserat  beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen
(RP 145/2022 rd).

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.03.

2023 I tilläggsb. 38 000
2023 budget 6 135 000
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

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av oanvända intäkter av penningspelsverksamheten som
återgått till undervisnings- och kulturministeriet tidigare år. Avsikten är att ett anslag som mot-
svarar inkomstökningen ska användas under moment 29.90.50 för statsunderstöd för att bygga
idrottsanläggningar och för att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet på daghemsgårdar
och anlägga mer naturlika lekmiljöer på gårdarna.

2023 I tilläggsb. 5 000 000
2023 budget 386 250 000
2022 budget 369 969 000
2021 bokslut 376 633 712

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 904 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget består av utbetalningar av CEF-stöd som EU beviljat för projektet för
att förbättra banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn och projektet Development of the Bothnian
Rail Corridor.

2023 I tilläggsb. 904 000
2023 budget 1 500 000
2022 II tilläggsb. 6 244 000
2022 budget 7 750 000
2021 bokslut 35 253 093
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32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 33 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förändringar i räntenivån.

2023 I tilläggsb. 33 100 000
2023 budget 526 000 000
2022 IV tilläggsb. 37 000 000
2022 budget 596 400 000
2021 bokslut 566 540 010
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 2 126 981 000 euro.
Samtycke
Motiveringen till momentet kompletteras så att
1) statsrådet berättigas att, på dessa villkor som bestäms, ta upp lån så att statsskuldens nominella
värde tills vidare får uppgå till sammanlagt högst 170 miljarder euro och så att beloppet av den
kortfristiga skuld som utgörs av lån med en giltighetstid på högst 12 månader då lånen upptas får
uppgå till högst 29 miljarder euro av ovan nämnda belopp och att statsrådet, inom de gränser
statsrådet bestämmer, kan ge finansministeriet eller Statskontoret i uppdrag att besluta om upplå-
ningen
2) statsrådet eller, inom de gränser statsrådet bestämmer, finansministeriet eller Statskontoret be-
rättigas att utöver vad som nämns ovan enligt egen prövning använda kredit med en giltighetstid
på högst 12 månader för att trygga statens likviditet och för att täcka det finansieringsbehov som
påkallas av en ändamålsenlig skötsel av säsongbetonade utgiftstoppar i statens betalningsrörelse
och av statens kassaplaceringar
3) statsrådet eller, inom de gränser statsrådet bestämmer, finansministeriet eller Statskontoret be-
rättigas att enligt egen prövning ingå ränte- och valutaväxlingsavtal och andra derivatavtal som
behövs vid riskhantering i anslutning till statens skuldhantering.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ändringar i inkomstposter och anslag.

2023 I tilläggsb. 2 126 981 000
2023 budget 8 291 725 000
2022 IV tilläggsb. -256 717 000
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 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 148 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 165 000 euro på grund av
driftskostnaderna för telefoner i statens säkerhetsnät (TUVE) och som avdrag 17 000 euro av
kompensation för hyreshöjningen.

2023 I tilläggsb. 148 000
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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30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kompensation för hyreshöjningen.

2023 I tilläggsb. 9 000
2023 budget 4 365 000
2022 II tilläggsb. 35 000
2022 budget 3 817 000
2021 bokslut 3 912 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 270 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 29.40.20 för löneutgifter och andra utgif-
ter för en specialsakkunnig i Moskva inom nätverket Team Finland Knowledge.

2023 I tilläggsb. -270 000
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

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 420 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
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 en förlängning av 

dem,  för  utgifter  som  föranleds  av  det  nationella  kortet  för  kris-
hanteringsveteraner, 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
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att Finland har för avsikt att delta i EUMAM-insatsen ge-
nom att 2023 och 2024 erbjuda ukrainska soldater utbildningsmoduler. Det totala antalet finländ-
ska soldater som deltar i insatsen är högst 50 soldater.

Till följd av detta har det till dispositionsplanen för momentet fogats en ny punkt 26. Utgifter för
utbildningsinsatsen EUMAM Ukraina, för vilken det anvisas 4 420 000 euro.

2023 I tilläggsb. 4 420 000
2023 budget 50 680 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. -2 500 000
2022 budget 53 080 000
2021 bokslut 34 707 327

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
26. Utgifter för utbildningsinsatsen EUMAM Ukraina 4 420 000
Sammanlagt 55 100 000

Dispositionsplan (euro)
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 108 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en överföring från moment 25.10.04 i anslutning till eko-
nomiskt kunnande.

2023 I tilläggsb. 108 000
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

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget under momentet budgeteras som ett nettoan-
slag.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det under momentet kan intäktsföras inkomster
från EU vilka hänför sig till verksamheten inom justitieministeriets förvaltningsområde samt in-
komster som betalats till verken i deras egenskap av arbetsgivare.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag un-
der momentet.

2023 I tilläggsb. —
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 ett tillägg på 1 025 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till understöd för främjande
av ekonomiskt kunnande.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 350 000 euro av understöd för förebyggande av ung-
domsbrottslighet och 650 000 euro av understöd för främjande av ekonomiskt kunnande som en
överföring från moment 25.10.04, och de anvisas under punkten Övriga understöd och bedöm-
ning av understödsprojektens konsekvenser i dispositionsplanen.

Av tillägget föranleds 25 000 euro av understöd till Sametinget för företagshälsovård och det an-
visas under punkten Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi.

2023 I tilläggsb. 1 025 000
2023 budget 13 843 000
2022 II tilläggsb. 107 000
2022 budget 13 718 000
2021 bokslut 14 179 066

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 25.10.04 till medlemsavgiften för
OECD International Network on Financial Education INFE.

2023 I tilläggsb. 7 000
2023 budget 450 000

10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 625 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förebyggande av ungdomsbrottslighet.

Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 5 825
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 4 498
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 4 545
Sammanlagt 14 868
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2023 I tilläggsb. 625 000
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 dras det av 540 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 225 000 euro för förebyg-
gande av ungdomsbrottslighet och som avdrag 108 000 euro i överföring till moment 25.01.01,
650 000 euro i överföring till moment 25.01.50 och 7 000 euro i överföring till moment 25.01.66
för främjande av ekonomiskt kunnande.

2023 I tilläggsb. -540 000
2023 budget 89 322 000
2022 II tilläggsb. 1 082 000
2022 budget 83 344 000
2021 bokslut 83 514 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 725 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förebyggande av ungdomsbrottslighet.

2023 I tilläggsb. 725 000
2023 budget 76 770 000
2022 II tilläggsb. 728 000
2022 budget 85 935 000
2021 bokslut 82 078 618

30. Åklagare

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 425 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förebyggande av ungdomsbrottslighet.
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2023 I tilläggsb. 425 000
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

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 500 000 euro för förebyg-
gande av ungdomsbrottslighet och som avdrag 200 000 euro i överföring till moment 29.80.30
för statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek.

2023 I tilläggsb. 300 000
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

50. Valutgifter

20. Valutgifter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får högst 3 100 000 euro användas för
att täcka valkretsnämndernas utgifter.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under
momentet.

2023 I tilläggsb. —
2023 budget 25 336 000
2022 II tilläggsb. -350 000
2022 budget 16 814 000
2021 bokslut 16 981 073
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av extra utbildning om människohandelsbrott.

2023 I tilläggsb. 55 000
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

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 440 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
till Suomen Lentopelastusseura och Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av understöd till Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö -
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

2023 I tilläggsb. 440 000
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 tillägg på 2 477 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av åtgärder för att förebygga ungdoms- och gängbrottslig-
het.

2023 I tilläggsb. 2 477 000
2023 budget 863 666 000
2022 IV tilläggsb. 5 511 000
2022 II tilläggsb. 17 109 000
2022 budget 806 318 000
2021 bokslut 838 534 000

20. Gränsbevakningsväsendet

70. Gränsbevakningsväsendets investeringar (reservationsanslag 5 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i fråga om de ändamål som anges i punk-
terna 5—8 får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 10 årsver-
ken årligen och till andra konsumtionsutgifter.
I fråga om konsumtionsutgifterna budgeteras anslaget enligt prestationsprincipen.
F ö r k l a r i n g : Av användningen av anslaget beräknas investeringsutgifterna utgöra ungefär
99,6 procent och konsumtionsutgifterna ungefär 0,4 procent.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2023 I tilläggsb. —
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

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utbildning och kommunikationsåtgärder inom befolk-
ningsskydd och egna beredskap.
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2023 I tilläggsb. 500 000
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 tillägg på 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ändringar till följd av verkställigheten av lagen om nöd-
centralsverksamhet och lagar som har samband med den, inklusive tillgänglighetsdirektivet.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet (RP 149/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 350 000
2023 budget 70 428 000
2022 II tilläggsb. 3 207 000
2022 budget 66 160 000
2021 bokslut 60 198 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av ombudgetering av det anslag som 2022 beviljades för
civilt materielbistånd under krisen i Ukraina och som blivit oanvänt.

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

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av verkställigheten av regeringens proposition med förslag
till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhanda-
hålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (RP 132/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 110 000
2023 budget 64 865 000
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

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 730 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  de  materiel-  och  transportkostnader  för stödet som
levererats till Ukraina.

2023 I tilläggsb. 1 730 000
2023 budget 2 118 298 000
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 ett tillägg på 41 564 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2023 i syfte att förbättra det militära försvarets pre-
stationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmak-
ten så att de 2023—2032, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda
staten utgifter på högst 1 261 250 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av
Försvarsmakten, PVKEH 2023).
F ö r k l a r i n g : Anslagsökningen på 41 564 000 euro och ökningen av maximibeloppet för be-
ställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2023 (PVKEH 2023) med
702 313 000 euro föranleds av ersättning för materielstöd som levererats till Ukraina.

Till följd av ändringen av beställningsfullmakten ändras fullmaktstabellen enligt följande:
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter
föranleder (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
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 
försvarsförmågan 
(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) 117 614 309 966 248 170 253 720 331 780 1 261 250
Ny beställningsfullmakt 
sammanlagt 117 614 309 966 248 170 253 720 331 780 1 261 250

Fullmakter sammanlagt 1 380 814 1 247 755 869 012 623 798 720 940 4 842 319
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2023 I tilläggsb. 41 564 000
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)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för Europeiska
unionens militära utbildningsinsats (EUMAM Ukraine).
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av att Finland har för avsikt att del-
ta i EUMAM-insatsen genom att 2023 och 2024 erbjuda ukrainska soldater utbildningsmoduler.

Till följd av detta har det till dispositionsplanen för momentet fogats en ny punkt 13. Utgifter för
utbildningsinsatsen EUMAM Ukraina, för vilken det anvisas 4 000 000 euro. Utgifterna täcks
med anslag under punkt 20 i dispositionsplanen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

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
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
13. Utgifter för utbildningsinsatsen EUMAM Ukraina 4 000 000
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 en 

förlängning av dem, för eventuella nya krishanterings-
insatser samt för andra utgifter för krishantering 1 860 000

Sammanlagt 63 988 000
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2023 I tilläggsb. —
2023 budget 63 988 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 2 905 000
2022 budget 64 273 000
2021 bokslut 58 023 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 960 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ändringar i lagstiftningen om automatiserat beslutsfattan-
de inom den offentliga förvaltningen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvalt-
ningen (RP 145/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 960 000
2023 budget 397 079 000
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 tillägg på 2 316 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 235 000 euro av den nationella finansieringsandelen på
20 procent i det finansiella instrumentet CCEI, 803 000 euro av rekryteringar och anskaffningar
som krävs för genomförandet av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) samt
278 000 euro av ändringar i lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga
förvaltningen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvalt-
ningen (RP 145/2022 rd).
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2023 I tilläggsb. 2 316 000
2023 budget 193 593 000
2022 IV tilläggsb. 125 000
2022 II tilläggsb. 5 367 000
2022 budget 187 831 000
2021 bokslut 195 176 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds av återbetalningar enligt det beslut om skattelättnad som
fattades 2023 (VN/27170/2022).

2023 I tilläggsb. 1 800 000
2023 budget 2 000 000
2022 II tilläggsb. 3 000 000
2022 budget 2 000 000
2021 bokslut 5 190 803

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 236 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 644 000 euro av genomförandet av kostnadsstöden för
primärproduktionen inom jordbruket, 1 604 000 euro av bryggfinansiering för upprätthållande av
förmågan att genomföra kostnadsstöden, 1 000 000 euro av att kostnaderna i anslutning till kom-
munekonomins informationstjänst varit större än väntat, 1 000 000 euro för inrättande av bered-
skapsverksamhet inom ersättningstjänsterna, 923 000 euro av ändringar i lagstiftningen om auto-
matiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen, 745 000 euro av kostnaderna för
verkställande av en retroaktiv elpriskompensation och 320 000 euro av extra arbete som föranleds
av förvaltningen av räntestödslån som staten beviljat.

För betalning av retroaktiv elpriskompensation och för sådant understöd som ur anslaget för ret-
roaktiv elpriskompensation betalas till bostadssammanslutningar för centralstyrd eluppvärmning
och för verkställandet av dem har det budgeterats sammanlagt 414 875 000 euro under momenten
28.20.01, 32.01.09, 32.40.49, 35.20.01 och 35.20.54.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvalt-
ningen (RP 145/2022 rd).
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2023 I tilläggsb. 9 236 000
2023 budget 36 579 000
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

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 132 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av underhåll av ett certifikat som anknyter
till lösningar för digital identitet, 1 216 000 euro av extra kostnader för reformen av personbe-
teckningen och identitetshanteringen, 1 000 000 euro av prisstöd för ett identifieringsverktyg för
fysiska personer, 350 000 euro av utvecklande av personbeteckningen och identitetshanteringen
och 566 000 euro av ändringar i lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande inom den offent-
liga förvaltningen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvalt-
ningen (RP 145/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 5 132 000
2023 budget 62 731 000
2022 IV tilläggsb. 650 000
2022 II tilläggsb. 5 567 000
2022 budget 58 251 000
2021 bokslut 56 366 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offent-
liga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget varje år får användas till betalning av utgifter
för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 70 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.
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2023 I tilläggsb. —
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 ett tillägg på 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av Nato-kostnader.

2023 I tilläggsb. 700 000
2023 budget 15 000 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 35.01.01 för genomförande av ett projekt
för att förbättra produktiviteten genom utveckling av digitaliseringen av miljötillstånds- och
övervakningsförfarandena.

2023 I tilläggsb. -1 200 000
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 dras det av 3 257 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 3 948 000 euro som föranleds
av Ålandsdelegationens beslut den 21 december 2022 om förskott på avräkningsbeloppet för
2022 och 28 000 euro som föranleds av förändringar i de inkomstposter som ligger till grund för
avräkningsbeloppet, samt som tillägg beaktats 719 000 euro som föranleds av det av delegationen
fastställda slutliga avräkningsbeloppet för 2021.
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2023 I tilläggsb. -3 257 000
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

34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 451 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 7 200 000 euro av Ålandsdelegationens beslut den 21 de-
cember 2022 om förskott på skatteavräkningen för 2022 och 11 251 000 euro av den av delega-
tionen fastställda slutliga skatteavräkningen för 2021.

2023 I tilläggsb. 18 451 000
2023 budget 96 000 000
2022 IV tilläggsb. 7 300 000
2022 budget 84 800 000
2021 bokslut 79 600 000

89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

31. Finansiering av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom välfärdsområdena och
HUS-sammanslutningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 155 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 600 000 euro av regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den (RP
191/2022 rd). Konsekvenserna av reformen för välfärdsområdenas finansiering har bedömts så
att reformen avses träda i kraft den 1 oktober 2023.

Av tillägget föranleds 150 000 000 euro av en engångsersättning som korrigerar välfärdsområde-
nas finansiering för 2023 och som delvis betalas ut i förskott. Genom tillägget stärks finansiering-
en av välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter år 2023 utan att områdena blir tvungna att uppta
kortfristiga lån på grund av skillnader i budget- och bokslutsuppgifterna i fråga om de kostnader
för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs från kommunerna till välfärds-
områdena.

Tillägget betalas till välfärdsområdena senast i maj 2023. Den engångsersättning som betalas ut
justeras senare i enlighet med kommunernas slutliga tjänstespecifika bokslutsuppgifter för 2022
genom ett separat tillägg eller separat avdrag i finansieringen av välfärdsområdet i januari 2024.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen
med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35
och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering (RP 309/2022 rd).
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2023 I tilläggsb. 155 600 000
2023 budget 20 634 122 000
2022 II tilläggsb. 979 948 000
2022 budget 880 492 000

33. Statsunderstöd för kostnader för att etablera och utveckla välfärdsområdenas verksamhet (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 350 000 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande av statsunderstöd till välfärdsområdena, Helsingfors stad
och HUS-sammanslutningen för sådana tillfälliga kostnader som överföringen av organiserings-
ansvaret föranleder samt för etablering och utveckling av verksamheten.
F ö r k l a r i n g : Organiseringsansvaret i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna och rädd-
ningsväsendet övergick till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen den
1 januari 2023. Med anslaget stöds etableringen och utvecklingen av verksamheten vid välfärds-
områdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

På det statsunderstöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

2023 I tilläggsb. 350 000 000

92. EU och internationella organisationer

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ändringar i lagstiftningen om automatiserat beslutsfattan-
de inom den offentliga förvaltningen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvalt-
ningen (RP 145/2022 rd).

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 11.19.11.

2023 I tilläggsb. 38 000
2023 budget 6 135 000
2022 IV tilläggsb. 6 871 000
2022 budget 3 388 000
2021 bokslut 3 397 000
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69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 110 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en precisering av nivån på medlemsavgifterna till EU.

2023 I tilläggsb. -110 000 000
2023 budget 2 498 000 000
2022 budget 2 605 000 000
2021 bokslut 2 425 400 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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 ett tillägg på 23 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av utgifter och
understöd för åtgärder för att förhindra brottslighet och gängbildning bland unga.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 35 228 000 euro för åt-
gärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken,
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 500 000 euro av åtgärder för ökad ankarverksamhet i
syfte att förebygga gängbildning och 20 000 000 euro av åtgärder som främjar utbildningsmässig
jämlikhet och likabehandling.

2023 I tilläggsb. 23 500 000
2023 budget 25 230 000
2022 II tilläggsb. -196 000
2022 budget 172 635 000
2021 bokslut 156 545 000

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 600 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av utgifter och
understöd för åtgärder för att förebygga gängbildning och brottslighet bland unga, höja undervis-
nings- och handledningspersonalens kompetens för välbefinnande och deras säkerhetskompetens



29.40 53

samt för att vid läroanstalterna utveckla en verksamhetskultur som förebygger mobbning, våld
och trakasserier.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av åtgärder för att stärka utbildningsan-
ordnarnas ankarverksamhet i syfte att förebygga gängbildning och brottslighet bland unga och
1 600 000 euro av åtgärder för att höja undervisnings- och handledningspersonalens kompetens
för välbefinnande och deras säkerhetskompetens samt vid läroanstalterna utveckla en verksam-
hetskultur som förebygger mobbning, våld och trakasserier.

2023 I tilläggsb. 4 600 000
2023 budget 13 296 000
2022 II tilläggsb. -50 000
2022 budget 23 460 000
2021 bokslut 33 806 000

40. Högskoleundervisning och forskning

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 270 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  är  en  överföring  från moment 24.01.01 för löneutgifter och andra
utgifter för en specialsakkunnig i Moskva inom nätverket Team Finland Knowledge.

2023 I tilläggsb. 270 000
2023 budget 40 346 000
2022 II tilläggsb. 5 450 000
2022 budget 29 944 000
2021 bokslut 31 789 000

70. Studiestöd

57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en preciserad uppskattning.

2023 I tilläggsb. -5 000 000
2023 budget 35 564 000
2022 budget 35 564 000
2021 bokslut 15 983 597
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59. Stöd för skolresor (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en preciserad uppskattning.

2023 I tilläggsb. -10 000 000
2023 budget 67 100 000
2022 budget 57 900 000
2021 bokslut 38 516 237

80. Konst och kultur

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 25.40.01 till de allmänna biblioteken
och är avsett att användas som understöd för ordnande av bokcirkelverksamhet och åtgärder för
att utveckla läskunnigheten och främja läsningen av litteratur bland fångar.

2023 I tilläggsb. 200 000
2023 budget 4 000 000
2022 budget 4 894 000
2021 bokslut 5 811 442

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 800 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för understöd till samman-
slutningar som äger allmännyttiga samlingslokaler för ökade energikostnader samt till Finlands
Hembygdsförbund rf för kostnader för behandling av understöd, samt för stöd till huvudmän för
professionella museer med anledning av de ökade energikostnaderna för utrymmen för samlingar
samt utställningslokaler.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 300 000 euro av understöd som beviljas sammanslut-
ningar för ökade el- och uppvärmningskostnader för föreningshus och andra allmännyttiga sam-
lingslokaler och för kostnader för behandling av understöd, och 1 500 000 euro av stöd till hu-
vudmän för professionella museer med anledning av de ökade energikostnaderna för utrymmen
för samlingar samt utställningslokaler.

2023 I tilläggsb. 3 800 000
2023 budget 24 764 000
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
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90. Idrottsverksamhet

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av un-
derstöd för att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet på daghemsgårdar och anlägga mer
naturlika lekmiljöer på gårdarna.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 000 000 euro av ett ökat anslag för byggande av
idrottsanläggningar och 1 000 000 euro av åtgärder för att förbättra förutsättningarna för fysisk
aktivitet på daghemsgårdar och anlägga mer naturlika miljöer på gårdarna. Beloppen täcks med
oanvända intäkter av penningspelsverksamhet som återförts till undervisnings- och kulturminis-
teriet.

2023 I tilläggsb. 5 000 000
2023 budget 115 404 000
2022 budget 102 145 000
2021 bokslut 102 153 467

91. Ungdomsarbete

52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av åtgärder för att stärka ungdomsarbetet
i syfte att förebygga våldsamt beteende och brottslighet bland unga och åtgärder för att genom-
föra ungdomsarbete vid läroanstalter, samt 3 500 000 euro av verksamhet för att fortsätta och ut-
vidga det projektbaserade ungdomsarbete som genomförs vid läroanstalter.

2023 I tilläggsb. 5 500 000
2023 budget 13 780 000
2022 II tilläggsb. 7 000 000
2022 budget 5 578 000
2021 bokslut 13 391 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

10. Utveckling av landsbygden

44. Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på
landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 96 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av temporära kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket
2) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till överföring av anslag till landskapet Åland.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetspropositionen överlämnar regeringen till riksda-
gen en proposition med förslag till lag om temporära kostnadsstöd för jordbruket och vattenbru-
ket.

Stöd betalas för att partiellt kompensera för konsekvenserna av höjningen av priset på gödselme-
del och el och för att trygga försörjningsberedskapen. Stödet är statligt stöd enligt Europeiska
kommissionens meddelande 2022/C 426/01 (krisramen avseende Ukraina). Av kostnadsstödet
beräknas 32 miljoner euro fastställas på basis av el och 63 miljoner euro på basis av gödselmedel.
Av anslaget är 1 000 000 euro en överföring till landskapet Åland för landskapets egna motsva-
rande åtgärder.

2023 I tilläggsb. 96 000 000
2022 II tilläggsb. 14 730 000
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20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 025 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 150 000 euro av bekämpning av grå ekonomi och ekono-
misk brottslighet och 1 875 000 euro av automatiserat beslutsfattande inom den offentliga för-
valtningen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposi-
tion med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvalt-
ningen (RP 145/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 2 025 000
2023 budget 78 958 000
2022 II tilläggsb. 5 647 000
2022 budget 79 360 000
2021 bokslut 86 204 000

40. Naturresursekonomi

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 129 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av EU:s med-
finansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras med
medel från Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) programperiod 2014—2020 i enlighet
med Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ombudgetering av det anslag som i fråga om finansie-
ringen från EHFF:s programperiod 2014—2020 blivit oanvänt, för att anslaget ska utnyttjas fullt
ut och projekten ska kunna betalas i enlighet med förbindelserna. Tillägget utgörs i sin helhet av
EU:s medfinansiering.

2023 I tilläggsb. 2 129 000
2023 budget 30 414 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 7 391 000
2022 budget 23 916 000
2021 bokslut 29 158 000
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64. Forststyrelsen

2. Ändringar i grundkapitalet
Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsens grundkapital föreslås att minskas med
6,493 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt budgeten för 2023 kan grundkapitalet höjas med 0,507 miljoner euro.
När Forststyrelsens grundkapital sänks med 7 miljoner euro genom att cirka 30 000 hektar jord-
egendom överförs från grundkapitalet till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgif-
terna minskar grundkapitalet med 6,493 miljoner euro.

Överföringen av jordegendomen från användning för affärsverksamhet till användning för
skyddsändamål försämrar Forststyrelsens årliga resultat med ca 0,4 miljoner euro. De markom-
råden som är föremål för överföringen har redan hittills helt eller delvis omfattats av olika an-
vändningsbegränsningar.

Följande områden ska preliminärt överföras för användning för skyddsändamål – det slut-
liga beslutet om vilka områden som överförs fattas av jord- och skogsbruksministeriet med
stöd av ett bemyndigande av riksdagen

Kommun Areal, ha

Lappland
Matalajärvi Övertorneå 131
Käyrästunturi Rovaniemi 271
Tuntsa Salla 800
Raitiojänkä Sodankylä 218
Sokka-Voutavaaran-aapa Sodankylä 814
Savovaara Enare 1 383
Savuvaara Enare 2 425
Jäävaara Enare 9 670
Juovajärvisjöarna Enare 1 412
Nurkkavaara-Taimenvaara Enare 1 220
Karhujärvi Enare 1 635

Österbotten-Kajanaland
Kivijärvi Kuusamo 25
Kylmäluoma Taivalkoski 4 497
Kaihlasaari Taivalkoski 21
Öarna i Tyräjärvi Taivalkoski 8
Kuittariaapa Pudasjärvi 849
Pikku Varpusuo Pudasjärvi 126
Iso-Syöte Pudasjärvi 951
Korppisuo Pudasjärvi 50
Viima Pudasjärvi 402
Pahamaailma Suomussalmi 222
Pitkälehto Suomussalmi 67
Hanhivaara Suomussalmi 111
Jänisselkä Suomussalmi 76
Säröaho Suomussalmi 332
Elätinjoki Suomussalmi 160
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70. Lantmäteri och registrering av bostadsaktier

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 72 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  automatiserat  beslutsfattande  inom  den offentliga
förvaltningen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposi-
tion med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvalt-
ningen (RP 145/2022 rd).

Paha-Kurtti Suomussalmi 63
Palosuo Suomussalmi 44
Tihkusuo Suomussalmi 65
Kirkaslampi Utajärvi 23
Tuomilampi Utajärvi 86
Marjosuo Utajärvi 66
Temmesjoki Liminka och Siikalatva 142
Törmäsensuo Siikalatva 204
Peurasuo Pyhäntä 26
Luotakkoneva Pyhäntä 101
Katajajärvenneva Halsua 347
Öarna i Ule träsk Vaala 517

Objekt
Rautasuo Loppi 48,0
Iso-Ristineva / Honkakangas Kihniö 5,5
Seinäjärvi / Mutkanneva Virrat 17,0
Lauhavuori / Eenokinneva Kauhajoki 3,5
Isoneva Påmark 11,0
Pitkämäki Tavastehus 97,0
Pohjoisneva Ylimmäinen Linkkilä Alajärvi 35,0
Kutulahti S:t Michel 10,6
Sikainmäki Kangasniemi 42,1
Kylmälahti undervisningsskog Kuopio 24,0
Raesärkät Nurmes 125,0
Pikku-Kuohu Nurmes 13,2
Ukonkuivuuvaara Nurmes 8,9
Vassunrinne Ilomants 44,6
Rajasuo Lieksa 13,8
Huhtisaari-öarna / Näsijärvi Ylöjärvi 5,8
Varasniemi / Näsijärvi Ylöjärvi 16,2

Följande områden ska preliminärt överföras för användning för skyddsändamål – det slut-
liga beslutet om vilka områden som överförs fattas av jord- och skogsbruksministeriet med
stöd av ett bemyndigande av riksdagen

Kommun Areal, ha
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2023 I tilläggsb. 72 000
2023 budget 46 184 000
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

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av  tillägget  är  2 500 000  euro  en överföring från moment 31.01.02 för att
balansera ministeriets verksamhet och ekonomi, och 200 000 euro föranleds av behov av perso-
nalresurser för samordningen av beredskapen hos kritisk informations- och kommunikationstek-
nisk infrastruktur.

2023 I tilläggsb. 2 700 000
2023 budget 20 448 000
2022 IV tilläggsb. 297 000
2022 II tilläggsb. 289 000
2022 budget 17 328 000
2021 bokslut 19 262 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 015 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 655 000 euro som föranleds
av de nya uppgifter som förslaget till lag om transport av farliga ämnen medför, 630 000 euro som
föranleds av cybersäkerhetsuppgifter inom ramen för NATO-samarbetet samt 200 000 euro som
föranleds av behovet av resurser för den statsunderstödsuppgift som gäller stöd för informations-
förmedling och nyhetspublikationer. Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats
2 500 000 euro som en överföring till moment 31.01.01.

2023 I tilläggsb. -1 015 000
2023 budget 102 894 000
2022 IV tilläggsb. -3 158 000
2022 II tilläggsb. 7 449 000
2022 budget 94 971 000
2021 bokslut 91 505 000
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10. Trafik- och kommunikationsnäten

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnader av ett läckage av ammoniak från en tågvagn
som omfattas av sanktionerna mot Ryssland.

2023 I tilläggsb. 140 000
2023 budget 1 314 806 000
2022 IV tilläggsb. 32 728 000
2022 II tilläggsb. 40 600 000
2022 budget 1 387 239 000
2021 bokslut 1 434 554 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 154 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning
till projektet rv 4 Kirri—Tikkakoski så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 146 600 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i an-
slutning till projektet för förbättring av Torneåfarledens geometri och breddning av den inre delen
av Vasaleden så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 6 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 6 250 000 euro av projektet för förbättring av Torneåfar-
ledens geometri och breddning av den inre delen av Vasaleden. Av tillägget föranleds 904 000
euro av de utbetalningar för CEF-stödprojekt som intäktsförts under moment 12.31.10, där det av
motsvarande anslag anvisas 504 000 euro för projektet för att förbättra banan Kouvola—Kotka/
Fredrikshamn och 400 000 euro för projektplanering för annan utveckling.

Justering av fullmakten för ett projekt som det beslutats om tidigare:

Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski
Fullmakten för projektet justeras med 3 000 000 euro från 143 600 000 euro till 146 600 000 eu-
ro. Justeringen av fullmakten föranleds av en betydande ökning år 2022 av kostnadsnivån för den
indexbundna byggentreprenaden. Det tilläggsanslag på 3 000 000 euro som motsvarar justering-
en av fullmakten täcks med anslag som sparas in från ett annat projekt.

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

Förbättring av Torneåfarledens geometri och breddning av den inre delen av Vasaleden
Genom projektet förbättras och säkerställs hamnarnas tillgänglighet vid internationella
sjötransporter och säkerställs att sjötransporterna sker störningsfritt. Projektet inriktas på de be-
fintliga farledsnäten och ökar deras användbarhet, varigenom den samhällsekonomiska effektivi-
teten förbättras. Breddningen av den inre delen av Vasaleden effektiviserar även transporterna ef-
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tersom det blir möjligt att använda större fartyg. Projektet ingår i Trafikledsverkets investerings-
program för den tolvåriga nationella trafiksystemplanen (Trafik 12) och i programmets
budgetram.

2023 I tilläggsb. 7 154 000
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

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till ett projekt som gäller byggande av en
vägförbindelse till Suhanko gruva så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av
högst 3 150 000 euro, på villkor att gruvdriften har inletts.
F ö r k l a r i n g : Inom projektet för byggande av en vägförbindelse till Suhanko gruva anläggs
en cirka 10 kilometer lång vägförbindelse från stamväg 78 mellan Rovaniemi och Ranua till gruv-
området i Suhanko. Byggandet av gruvan och dess drift förutsätter vägförbindelse. Projektet är
samhällsekonomiskt lönsamt när förhållandet nytta/kostnad är 5,4. Projektet är förenligt med den
nationella trafiksystemplanen.

Byggandet av vägen till gruvan i Suhanko ingår i Trafikledsverkets investeringsprogram (korg
1B), som ett villkor för en samfinansieringslösning. Vägprojektet ska genomföras enligt model-
len med  avtalsbaserad samfinansiering i den nationella trafiksystemplanen samt enligt en efter-
finansieringsmodell där gruvbolaget först finansierar byggandet av vägförbindelsen helt och hål-
let. Avsikten är att statens andel av byggandet av landsvägavsnittet ska vara 50 procent, dock
högst 3,15 miljoner euro, vilket belopp staten ska betala tillbaka till gruvbolaget på villkor att
gruvdriften har inletts. Behovet av statliga anslag hänför sig uppskattningsvis till åren 2027—
2028.

För projektet beviljades det en fullmakt i den fjärde tilläggsbudgeten för 2022, men entrepre-
nadavtalet undertecknades inte under 2022 och den fullmakt som riksdagen beviljat förföll vid
utgången av 2022.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.

2023 I tilläggsb. —
2022 IV tilläggsb. —
2021 bokslut 7 550 000
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20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 283 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att täcka kostnader som
sanktionerna mot Ryssland orsakat företag som är verksamma inom järnvägssektorn i Finland
samt för att stödja informationsförmedling och nyhetspublikationer.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 283 000 euro av kostnader som de sanktioner som riktats
mot Ryssland på grund av anfallskriget medfört för i Finland verksamma järnvägsföretag, och
7 000 000 euro av stöd för informationsförmedling och nyhetspublikationer i ett förändrat medie-
landskap.

Företag som är verksamma inom järnvägssektorn i Finland har orsakats kostnader till följd av
sanktionerna mot Ryssland. Kostnaderna för VR-Group Abp uppgår till 275 209 euro och kost-
naderna för Fenniarail Oy till 7 500 euro. Sanktionsrelaterade kostnader är kostnader som upp-
kommit av att man ordnat övervakning av vagnar på en plats som myndigheten bestämt, extra
kontrollkostnader som föranletts av att vagnar överskridit underhållsgränserna samt kostnader för
flyttning och andra specialarrangemang, vilka varit betydligt större än normalt bland annat på
grund av vagnarnas dåliga skick.

Syftet med statsunderstödet för informationsförmedling och nyhetspublikationer är att stödja den
heltäckande informationsförmedling som är viktig med tanke på demokratin samt att stödja pro-
duktionen av tillförlitliga nyhetspublikationer. Det redaktionella produktionsstödet är inte avsett
att vara en permanent understödsmekanism, utan utgångspunkten är att det journalistiska arbetet
ska utvecklas så att stödet efter en viss tid inte längre behövs. Närmare bestämmelser om villko-
ren för och förutsättningarna för beviljande av understöd utfärdas genom förordning av statsrådet.

Till följd av anslagsökningen och kompletteringen av motiveringen till momentet har till dispo-
sitionsplanen fogats punkter om täckande av kostnader som sanktionerna mot Ryssland orsakat
företag inom järnvägssektorn och om stöd för informationsförmedling och nyhetspublikationer.

Dispositionsplan (euro)

Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar 1 000 000
Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar 1 500 000
Tidsbundet understöd för tidningsutdelning 15 000 000
Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 9 100 000
Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 841 000
Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 700 000
Täckande av kostnader som sanktionerna mot Ryssland orsakat 
företag inom järnvägssektorn 283 000
Stöd för informationsförmedling och nyhetspublikationer 7 000 000
Sammanlagt 35 424 000
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2023 I tilläggsb. 7 283 000
2023 budget 28 141 000
2022 IV tilläggsb. 7 771 000
2022 II tilläggsb. 15 500 000
2022 budget 20 741 000
2021 bokslut 98 760 000

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett stöd för att trygga landskapens flygförbindelser. Re-
geringen har i tilläggsbudgeten för 2022 gjort ett åtagande om att trygga de upphandlade flygför-
bindelser som inleddes år 2021 fram till den 30 juli 2023. Genom tillägget kan avtalsperioden för-
längas till den 28 april 2024.

2023 I tilläggsb. 17 000 000
2023 budget 101 724 000
2022 II tilläggsb. 48 000 000
2022 I tilläggsb. 47 000 000
2022 budget 105 724 000
2021 bokslut 167 324 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att det tredje stycket i beslutsdelen ändras som följer:
Av anslaget har reserverats
1) 1 190 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3)
2) 70 000 euro för programmet för påskyndande av tillväxten (RRF pelare 3)
som en del av planen för återhämtning och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  systemändringar  i anslutning till det automatiserade
beslutsfattandet inom den offentliga förvaltningen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvalt-
ningen (RP 145/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 200 000
2023 budget 209 985 000
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 tillägg på 4 359 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av reformen av arbets- och näringstjänsterna.
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I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och
företagsservicen (RP 207/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 4 359 000
2023 budget 278 769 000
2022 IV tilläggsb. 3 460 000
2022 II tilläggsb. -764 000
2022 budget 267 929 000
2021 bokslut 210 516 000

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 730 000 euro.
Motiveringen  till  momentet  kompletteras  så att 650 000 euro av anslaget har reserverats för
Energimyndighetens kostnader för informationssystem och handläggning, om myndigheten blir
tvungen att bevilja stöd på grund av en konkurs.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  kostnaderna  för  verkställande  av  den  retroaktiva
elpriskompensationen.

För betalning av retroaktiv elpriskompensation och för sådant understöd som ur anslaget för ret-
roaktiv elpriskompensation betalas till bostadssammanslutningar för centralstyrd eluppvärmning
och för verkställandet av dem har det budgeterats sammanlagt 414 875 000 euro under momenten
28.20.01, 32.01.09, 32.40.49, 35.20.01 och 35.20.54.

2023 I tilläggsb. 730 000
2023 budget 9 133 000
2022 II tilläggsb. 73 000
2022 budget 8 586 000
2021 bokslut 8 076 000

10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av reformen av arbets- och näringstjänsterna.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och
företagsservicen (RP 207/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 4 000 000
2023 budget 40 500 000
2022 II tilläggsb. 5 000 000
2022 budget 32 880 000
2021 bokslut 21 200 000
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20. Förnyelse och koldioxidsnålhet

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2023 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp
av högst 471 961 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att 1 100 000 euro av anslaget och 1 479 000
euro av fullmakten har reserverats för programmet för främjande av koldioxidsnåla lösningar, cir-
kulär ekonomi och digital förnyelse inom industrin och ökad export av industriella tjänster (RRF
pelare 3) som en del av planen för återhämtning och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 1 479 000 euro i fullmakten föranleds av att den fullmakt som i
budgeten för 2022 reserverats för programmet för främjande av koldioxidsnåla lösningar, cirkulär
ekonomi och digital förnyelse inom industrin och ökad export av industriella tjänster (RRF pelare
3) delvis förnyas.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2023 I tilläggsb. —
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

48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 45 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av förändringar i marknadspriset på el.

2023 I tilläggsb. -45 000 000
2023 budget 135 406 000
2022 II tilläggsb. -174 211 000
2022 budget 309 611 000
2021 bokslut 201 023 765

30. Sysselsättning och företagsamhet

33. Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en preciserad uppskattning av understöd.
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2023 I tilläggsb. -10 000 000
2023 budget 30 585 000
2022 II tilläggsb. —
2021 bokslut 30 585 000

40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen  till  momentet  kompletteras så att anslaget och fullmakten också får användas i
enlighet med lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens
regional- och strukturpolitik (757/2021)
8) för projekt som främjar utveckling, hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och för investe-
ringar som ingår i dem
9) för kommunala och samkommunala infrastrukturella investeringsprojekt som stöder företa-
gens verksamhetsförutsättningar
10) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga samt
för avtalsbaserat samarbete.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att fullmaktspunkten under momentet ändras som följer:
År 2023 får det ingås avtal och andra förbindelser så att de får föranleda staten utgifter på sam-
manlagt högst 28 606 000 euro år 2023 och därefter.
Av fullmakten har 16 106 000 euro reserverats i första hand för landskapen vid de yttre gränserna
i enlighet med lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens
regional- och strukturpolitik (757/2021).
Av fullmakten har 12 500 000 euro reserverats för byggandet av Kutila kanal.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 16 106 000 euro i fullmakten föranleds av en överföring av den
statliga medfinansieringen i Interregprogram vid de yttre gränserna från moment 32.30.64 för att
användas som nationell finansiering av regionutvecklingen.

Tillägget till fullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 1 610 000 euro år
2024, 4 832 000 euro år 2025, 4 832 000 euro år 2026 och 4 832 000 euro år 2027.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2023 I tilläggsb. —
2023 budget 8 700 000
2022 budget 38 420 000
2021 bokslut 52 100 000
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51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 7 137 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att de maximibelopp som anges i punkterna 2, 3 och
4 tillämpas på sådan lönesubvention som beviljats eller på sådant anslag till statliga ämbetsverk
eller inrättningar som anvisats före den 1 juli 2023.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
lönesubvention som betalas för den tid som omfattas av sysselsättningsskyldigheten enligt 11
kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, om lönesubventionen har
beviljats före den 1 juli 2023.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 5 000 000 euro för de änd-
ringar som föreslås i fråga om lönesubvention på 100 procent och 2 700 000 euro i överföring till
moment 32.30.55 samt som tillägg 563 000 euro för sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55
år.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och
vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala
företag (RP 175/2022 rd).

2023 I tilläggsb. -7 137 000
2023 budget 220 912 000
2022 IV tilläggsb. -1 591 000
2022 II tilläggsb. -1 700 000
2022 budget 284 526 000
2021 bokslut 283 571 000

55. Åtgärder för förlängning av tiden i arbetslivet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 125 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av stöd
enligt 7 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) samt till betalning
av stöd enligt 11 kap. 1 § i den lagen.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 700 000 euro av en överföring från moment 32.30.51,
3 425 000 euro av en överföring från moment 33.20.50 och 3 000 000 euro av en överföring från
moment 33.20.52 till stöd som betalas till kommunen för den tid som omfattas av sysselsättnings-
skyldigheten samt till betalning av sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och
vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala
företag (RP 175/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 9 125 000
2023 budget 22 000 000
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64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska pro-
gram och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2023 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp
av 516 840 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget på 15 106 000 euro i fullmakten föranleds av en överföring av den
statliga medfinansieringen i Interregprogram vid de yttre gränserna till moment 32.30.40 för att
användas som nationell finansiering av regionutvecklingen i första hand i landskapen vid de yttre
gränserna. Av den oanvända delen av fullmakten för 2022 överförs dessutom 1 000 000 euro till
moment 32.30.40.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2023 I tilläggsb. —
2023 budget 613 316 000
2022 II tilläggsb. —
2022 budget 394 233 000
2021 bokslut 296 202 079

40. Specialfinansiering för företag

48. Räntestöd  och  annat  stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 36 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förändringar i räntenivån.

2023 I tilläggsb. 36 200 000
2023 budget 42 400 000
2022 budget 90 700 000
2021 bokslut 79 232 466

49. Retroaktiv elpriskompensation (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 388 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av kostnader enligt lagen om retroaktiv elpriskompensation.
F ö r k l a r i n g : I  samband  med  tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riks-
dagen en proposition med förslag till lag om retroaktiv elpriskompensation.

Regeringen har på grund av det exceptionella läget på energimarknaden och det därav följande
höjda priset på elenergi berett en proposition som gäller retroaktiv elpriskompensation.

Den retroaktiva elpriskompensationen ska betalas separat för varje driftställe och basera sig på
elförbrukningen under november och december 2022, och beakta det kundspecifika priset på ele-
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nergi under november—januari. Som stöd betalas kalkylmässigt för november—februari en viss
i lagen närmare fastställd andel av den del som överstiger självrisken, upp till det månatliga max-
imibeloppet. Stödet riktas till elavtal med ett elenergipris som har överskridit ett visst i lagen när-
mare fastställt pris (cent/kWh). Stödet betalas till konsumenterna i form av en kompensation som
ett bolag som bedriver detaljförsäljning av el gör i elenergiräkningen och det riktar sig i huvudsak
till konsumentkunder.

För betalning av retroaktiv elpriskompensation och för sådant understöd som ur anslaget för ret-
roaktiv elpriskompensation betalas till bostadssammanslutningar för centralstyrd eluppvärmning
och för verkställandet av dem har det budgeterats sammanlagt 414 875 000 euro under momenten
28.20.01, 32.01.09, 32.40.49, 35.20.01 och 35.20.54.

2023 I tilläggsb. 388 000 000

50. Integration och internationell kompetens

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en preciserad uppskattning.

2023 I tilläggsb. -15 000 000
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

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till ersättningar som betalas
till patienter för deltagande i arbetsterapi i rehabiliteringssyfte.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av att betalning av
flitpenning är en väsentlig del av patienternas rehabiliteringsprocess.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.

2023 I tilläggsb. —
2023 budget 966 000
2022 budget 978 000
2021 bokslut 437 814

25. Den  riksomfattande  informationshanteringen  inom social- och hälsovården (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 410 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av en totalreform av bestämmelserna om
informationshantering.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen lämnat riksdagen en proposition med
förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som
har samband med den (RP 246/2022 rd).
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2023 I tilläggsb. 410 000
2023 budget 39 800 000
2022 IV tilläggsb. 400 000
2022 II tilläggsb. 5 000 000
2022 budget 41 472 000
2021 bokslut 40 180 000

20. Utkomstskyddet för arbetslösa

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 425 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring till moment 32.30.55 av lönesubventionen
för personer sysselsatta i samhällsgaranterat arbete.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen lämnat riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar
som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företag (RP
175/2022 rd).

2023 I tilläggsb. -3 425 000
2023 budget 919 960 000
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 dras det av 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring till moment 32.30.55 av lönesubventionen
för personer sysselsatta i samhällsgaranterat arbete.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen lämnat riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar
som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företag (RP
175/2022 rd).



33.30 75

2023 I tilläggsb. -3 000 000
2023 budget 1 451 900 000
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

50. Ersättningar för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ersättningar till enskilda med stöd av 9 § i lagen om gräns-
överskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).
F ö r k l a r i n g : Med stöd av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan personer
som har fått hälso- och sjukvårdstjänster i en annan EU- eller EES-stat, i Schweiz eller i Storbri-
tannien och själva betalat alla kostnader få ersättning för dem.

Ersättning för kostnaderna söks hos Folkpensionsanstalten.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen lämnat riksdagen en regeringspropo-
sition med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (RP
138/2022 rd).

2023 I tilläggsb. 10 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att Folkpensionsanstalten får använda högst 61 700 000
euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsan-
staltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 6 900 000 euro
till finansiering av projekt för utveckling av behovsprövad individuella rehabilitering enligt sam-
ma lag, för förebyggande av sjukdomar samt för forsknings- och utvecklingsprojekt som avser
rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att kostnaderna för den behovsprövade rehabiliteringen,
i synnerhet för rehabiliteringen av barn, har ökat.
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2023 I tilläggsb. 3 000 000
2023 budget 2 292 700 000
2022 II tilläggsb. 6 700 000
2022 I tilläggsb. 1 000 000
2022 budget 2 168 750 000
2021 bokslut 2 127 844 343

60. Social- och hälsovården stöds

38. Statsunderstöd för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag som överförts från 2022 får användas
som statsunderstöd till Vanda och Kervo välfärdsområde för de kostnader för skötseln av en sär-
skild uppgift som föranleds av åtgärder för att stärka hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena
i anslutning till covid-19.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av behovet att betala statsunderstöd
till Vanda och Kervo välfärdsområde. Ändringen gör det möjligt att stärka hälsosäkerheten vid
gränsövergångsställena.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2023 I tilläggsb. —
2022 IV tilläggsb. 110 000 000
2022 II tilläggsb. —
2022 I tilläggsb. —
2021 bokslut 1 615 000 000

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att av det anslag som överförts från 2022 får
5 000 000 euro användas för statsunderstöd som beviljas Självständighetsjubileets barnstiftelse.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag un-
der momentet.

2023 I tilläggsb. —
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
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 620 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 200 000 euro av det fortsatta utvecklandet av den ser-
vicehelhet som består av datasystemet för övervakning och belastning (YLVA) och tjänsten för
vatten- och miljötillstånd (eLUPA) som en överföring från moment 28.70.20, 300 000 euro av
datasystemet för rivningsmaterial och byggavfall och 120 000 euro av administreringen av det
stöd för digitalisering som beviljas kommuner och landskapsförbund under moment 35.20.35.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat propositio-
ner med förslag till bygglag (RP 139/2022 rd) och lag om datasystemet för den byggda miljön
(RP 140/2022 rd).

Utvecklingen  av  den  servicehelhet  som  avser övervakning och belastning samt vatten- och
miljötillstånd föranleder inget behov av tilläggsfinansiering efter det att produktivitetsfinansie-
ringen har upphört.

2023 I tilläggsb. 1 620 000
2023 budget 31 376 000
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 tillägg på 119 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av finansieringen av driften av den utsläppsdatabas som
anknyter till bygglagen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till bygglag (RP 139/2022 rd).
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2023 I tilläggsb. 119 000
2023 budget 25 896 000
2022 IV tilläggsb. 200 000
2022 II tilläggsb. 199 000
2022 budget 24 461 000
2021 bokslut 24 177 000

10. Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 600 000 euro av ett nybygge vid Pallastunturi naturum
och 600 000 euro av åtgärder för fastighetsbildning för objekt som överförs från Metsähallitus
Metsätalous Oy till Forststyrelsens naturtjänster.

2023 I tilläggsb. 2 200 000
2023 budget 50 737 000
2022 II tilläggsb. 1 314 000
2022 budget 56 754 000
2021 bokslut 70 942 000

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget baserar sig på de resurser för handläggning av stöd för eluppvärmning
och datasystemresurser för stödet som bostadssammanslutningarna har.

För betalning av retroaktiv elpriskompensation och för sådant understöd som ur anslaget för ret-
roaktiv elpriskompensation betalas till bostadssammanslutningar för centralstyrd eluppvärmning
och för verkställandet av dem har det budgeterats sammanlagt 414 875 000 euro under momenten
28.20.01, 32.01.09, 32.40.49, 35.20.01 och 35.20.54.

2023 I tilläggsb. 1 400 000
2023 budget 7 501 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 194 000
2022 budget 6 792 000
2021 bokslut 6 563 000
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35. Understöd för digitalisering av områdesanvändningen och byggandet (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 2 880 000 euro.
Anslaget får med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) användas för kostnaderna för de änd-
ringar som de nya digitala skyldigheterna enligt lagen om datasystemet för den byggda miljön,
bygglagen och lagen om områdesanvändning föranleder. Genom understödet säkerställs det att
kommunerna och landskapsförbunden inom ramen för de föreskrivna övergångstiderna på ett
kontrollerat sätt inleder myndighetsarbetet enligt de nya digitala skyldigheterna i de ovannämnda
lagarna.
Understöd kan beviljas för följande åtgärder som föranleds av ändringar i lagstiftningen:
1) systemändringar och upphandlingar av system, ändringar av informationsmodeller för uppgif-
ter samt överföring av befintliga uppgifter och lämnande av nya uppgifter till datasystemet för
den byggda miljön
2) utbildning av de anställda och höjning av deras kompetens
3) personalresurser för kommunen eller landskapsförbundet.
Grunderna för beviljande av understöd är interoperabilitet och digital säkerhet, vilka ska framgå
av den verkställighetsplan som sökandena utarbetar. Verkställighetsplanerna ska godkännas av
miljöministeriet. Av verkställighetsplanen ska framgå den kostnadsnivå som rådde innan lagarna
stiftades och den kostnadsnivå som konsekvenserna av lagen hänför sig till. Kostnadsförslag ska
ges specificerat enligt åtgärd. Understöd beviljas inte för kommunens eller landskapsförbundets
sedvanliga kostnader för drift eller utveckling av system. Med understödet ersätts de faktiska
godtagbara kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har be-
viljats annat understöd för samma kostnader.
F ö r k l a r i n g : Anslaget föranleds av behovet att under övergångsperioden ersätta kommuner-
na och landskapsförbunden för de kostnader för ändringar i informationshanteringen som den nya
lagstiftningen kräver. Ändringarna i informationshanteringen hänför sig till krav på interoperabla
informationsstrukturer, ändringar i informationssystem, skyldighet att överföra och lämna infor-
mation, digital säkerhet, utbildningsbehov samt ändringar i verksamhetssätt. I ett första skede be-
viljas understöd sådana kommuner och landskapsförbund som tillsammans med sin datasystem-
leverantör deltar i samtestning av datasystemet för den byggda miljön. Som en del av verkställig-
hetsplanen skapas genom samtestning en modell för en kontrollerad och kostnadsmedveten
övergång till datasystemet för den byggda miljön. Genom en enhetlig modell vill man göra över-
gången smidigare och minska risken för att kommunerna orsakas flerfaldiga kostnader för data-
systemleverantörer.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat propositio-
ner med förslag till bygglag (RP 139/2022 rd) och lag om datasystemet för den byggda miljön
(RP 140/2022 rd).

Understödet beviljas av miljöministeriet.

2023 I tilläggsb. 2 880 000
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37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till anställning av visstids-
anställd personal motsvarande högst två årsverken.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av ett behov av att använda ansla-
get även för personalutgifter som anknyter till behandlingen av understöden.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.

2023 I tilläggsb. —
2023 budget 2 500 000
2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 1 250 000
2022 budget 750 000
2021 bokslut 250 000

54. Understöd ur den retroaktiva kompensationen som beviljas bostadssammanslutningar för
centralstyrd eluppvärmning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 24 000 000 euro.
Anslaget får med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och i enlighet med vad som bestäms
genom förordning av statsrådet användas för betalning av de på grund av de höjda elpriserna öka-
de uppvärmningskostnaderna i bostadshus med centralstyrd eluppvärmning som ägs av bostads-
samfund. Under de förutsättningar som anges i statsrådets förordning kan understöd beviljas en
sammanslutning som äger ett bostadshus samt sammanslutningar som äger sådana hyresbostäder
eller bostadsrättsbostäder som finansierats med statligt stöd.
F ö r k l a r i n g : Avsikten med understödet är att säkerställa att de som bor i bostadsaktiebolag
med centralstyrd eluppvärmning där bostadsaktiebolaget betalar elräkningen får en likartad sub-
vention för de förhöjda elkostnaderna som de som bor i bostadsaktiebolag med eluppvärmning
med egen elmätare får via det stöd som riktas till konsumentkunder.

För betalning av retroaktiv elpriskompensation och för sådant understöd som ur anslaget för ret-
roaktiv elpriskompensation betalas till bostadssammanslutningar för centralstyrd eluppvärmning
och för verkställandet av dem har det budgeterats sammanlagt 414 875 000 euro under momenten
28.20.01, 32.01.09, 32.40.49, 35.20.01 och 35.20.54.

2023 I tilläggsb. 24 000 000
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56. Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag
3 år)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en preciserad uppskattning av de tidtabeller som gäller
beviljandet av understöd.

2023 I tilläggsb. -5 000 000
2023 budget 45 600 000
2022 II tilläggsb. 40 000 000
2022 budget 28 900 000
2021 bokslut 34 440 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Räntor på statsskulden

90. Räntor på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 073 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en justering av kalkylen för ränteutgifter i enlighet med
utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna, mot bakgrund av höj-
ningen av räntenivåerna i euroområdet. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräk-
ningsantagande använts ränteprognosen vid kalkyleringstidpunkten: 2,9 procent kort ränta för
ränteperioder på tre månader och 2,9 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.

2023 I tilläggsb. 1 073 000 000
2023 budget 1 513 000 000
2022 IV tilläggsb. 109 000 000
2022 II tilläggsb. 167 000 000
2022 budget 507 000 000
2021 bokslut 775 824 349
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