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1 Inledning

Finlands offentliga ekonomi består av staten,
lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.
Statsfinanserna omfattar statens budgeteko-
nomi och statens fondekonomi (Statens fon-
dekonomi behandlas i avsnitt 9, Statliga fon-
der utanför statsbudgeten, som finns i all-
männa motiveringen till statsbudgeten.). Hur
statens budgetekonomi placerar sig i stats-
finanserna och Finlands offentliga ekonomi
åskådliggörs i figur 1. Denna publikation kon-
centrerar sig främst på statens budgetekono-
mi. Föremål för granskningen är regeringens
proposition om statsbudgeten för 2020, som
lämnas till riksdagen i oktober. Syftet är att
med hjälp av figurer och tabeller ge en kort
beskrivning av centrala teman i statsbudge-
ten samt att leda läsaren att närmare grans-
ka dessa teman under länkarna till respektive
webbsidor. Budgeteringen baserar sig på obe-
roende ekonomiska prognoser från finansmi-
nisteriets ekonomiska avdelning, och de pre-
senteras i den ekonomiska översikten.

Högsta beslutanderätt om användningen av
de statliga medlen utövas i Finland av riksda-
gen, som i regel utövar makt på följande två
sätt: genom att stifta lagar och genom att
godkänna statsbudgeten. Merparten av in-
nehållet i budgeten är reglerat enligt lag och

beslutet om budgeten föregås ofta av ändrin-
gar av lagar. Riksdagen godkänner budgeten 
för följande budgetår före utgången av det 
föregående budgetåret.

Statsbudgeten är en plan för statsfinanserna 
och statens finansförvaltning, o ch den base-
rar sig på planen för de offentliga finanserna 
från våren samt på regeringsprogrammet för 
statsminister Antti Rinnes regering. I prak-
tiken omfattar statsbudgeten en bedömning 
av beloppet av statens inkomster och utgif-
ter följande år och av hur de ska fördelas. I 
budgetmanglingen förhandlar regeringen om 
budgetpropositionen.

I regeringsprogrammet fastställs regeringens 
finanspolitiska riktlinjer, enligt vilka budge-
ten upprättas. I början av valperioden bes-
lutar regeringen dessutom om valperiodens 
ram, det vill säga statens utgiftstak, samt om 
reglerna för ramförfarandet. Ramen faststäl-
ler samtidigt linjen för utgifterna under he-
la den fyraåriga valperioden. I planen för de 
offentliga finanserna j usterar r egeringen årli-
gen i april anslagen för de olika förvaltning-
sområdena i ramen samt uppdaterar ramen 
så att den motsvarar de strukturella änd-
ringarna i kostnadsnivån, priserna och struk-
turella ändringarna i ramutgifterna. Mer in-
formation finns på http://vm.fi/sv/ramarna-
for-statsfinanserna.

Slutsumman för budgetpropositionen för 
2020 är 57,6 miljarder euro. Huvuddelen av 
anslagen används till den sociala tryggheten. 
Inkomsterna tas ut främst som skatter som 
baserar sig på omsättning, som mervärdess-
katt, och som inkomstskatter, som skatt på
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förvärvs- och kapitalinkomster. Statens bud-
getekonomi beräknas uppvisa ett underskott
på 2,0 miljarder euro och statsskulden beräk-
nas stiga till cirka 109 miljarder euro.

Följande avsnitt innehåller en översikt över
de ekonomiska utsikterna med fokus på rea-
lekonomin och de offentliga finanserna. I avs-
nitt 3 behandlas regeringens finanspolitiska
mål och hur de uppnåtts. I avsnitt 4 behand-
las regeringens framtidsinvesteringar. I avs-
nitt 5 behandlas statsbudgeten, underskot-
tet och skulden. Även den kommunala eko-
nomin behandlas med utgångspunkt i statens

budgetekonomi. Avsnitt 6 innehåller ett sam-
mandrag.
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2 Ekonomiska utsikterna

I finansministeriets ekonomiska översikt be-
handlas utsikterna inom den nationella och
internationella ekonomin samt den ekonomis-
ka politiken och den offentliga ekonomin.

Realekonomin

Trots dåliga nyheter om världsekonomin tor-
de den finländska ekonomin fortsätta växa
tack vare den inhemska efterfrågan. År
2019 förutspås Finlands bruttonationalpro-
dukt växa med 1,5 procent, och därefter be-
räknas den ekonomiska tillväxten avta till
1,0 procent 2020. Exportefterfrågan utveck-
las långsammare än under 2019 och fortsät-
ter sedan på en måttlig nivå. Den offentliga
konsumtionens och investeringarnas betydel-
se för tillväxten framhävs 2020 som en följd
av de åtgärder som skrivits in i regerings-
programmet. Ökningen av den privata kon-
sumtionen avtar 2020 när hushållens sparkvot
långsamt återgår till en mera normal nivå.

Antalet sysselsatta ökar och sysselsättnings-
graden stiger till 73,4 procent före 2021. I
och med att arbetslöshetsgraden sjunker och
flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökar upp-
skattas höjningen av inkomstnivån närma sig
en årlig tillväxttakt på cirka 3 procent, något
som så småningom förväntas avspegla sig på
inflationen.

Den offentliga ekonomin

Den goda konjunkturen i den finländska eko-
nomin de senaste åren har förbättrat tillstån-
det för de offentliga finanserna. När konjunk-
turen svalnar av slutar underskottet i den of-
fentliga sektorns finanser att minska. Under-
skottet börjar öka 2019 och motsvarande ut-
veckling fortsätter de närmaste åren. Trots
att ekonomin växer i ungefär potentiell takt
överskrider ökningen av utgifterna ökningen
av inkomsterna. Inom de offentliga finanser-
na råder en strukturell obalans mellan utgif-
ter och inkomster.

Det gynnsamma konjunkturläget har bidra-
git till att dölja strukturella problem inom de
offentliga finanserna. Befolkningens åldrande
har redan ökat pensionsutgifterna och kom-
mer också att öka vård- och omsorgsutgifter-
na i framtiden. Inom den offentliga ekonomin
finns det ett hållbarhetsgap som man ännu
inte funnit någon lösning på. Skuldsättning-
en i den offentliga sektorn i förhållande till
bruttonationalprodukten har tillfälligt sjunkit
under gränsen på 60 procent, men skuldkvo-
ten börjar öka på nytt i början av 2020-talet.

De närmaste åren ökar utgifterna till följd av
de permanenta och temporära utgiftsökning-
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ar som statsminister Rinnes regering genom-
för. Effekterna dämpas emellertid av de skat-
tehöjningar som regeringen fattat beslut om.

Riskerna för de offentliga finanserna har en
nära koppling till den allmänna ekonomiska
utvecklingen. Om det visar sig att tillväxten
blir långsammare än förutspått, blir ökningar-
na i skatteinkomster mindre än beräknat och
exempelvis konjunkturbetingade utgifter för
arbetslösheten ökar snabbare än beräknat.

Utöver i de ekonomiska konjunkturerna åter-
speglas den offentliga ekonomins strukturer
i de belopp som flutit in hos de offentliga
samfunden och i fördelningen av utgifterna.
Av figur 2 framgår det att merparten av de
offentliga samfundens inkomster 2017 togs
ut som inkomst- och förmögenhetsskatt samt
indirekta skatter.

Merparten av de offentliga samfundens ut-
gifter utgörs av utgifterna för sociala förmå-

ner, vilket framgår av figur 3. Sådana utgifter
är bland annat pensioner, arbetslöshetsför-
måner och familjeförmåner samt stöden för
sjukdomstid, stöden för boende och stöd som
förebygger social utslagning.

I tabell 3 åskådliggörs den genomsnittliga
storleksklassen av kostnaderna för undervis-
nings- och bildningsväsendet samt social- och
hälsovårdstjänsterna. Av tabellen framgår till
exempel att de kostnader för grundläggan-
de yrkesutbildning per elev som orsakas den
offentliga ekonomin var högst 2017 jämfört
med de övriga utbildningsformerna.
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3 Regeringens finanspolitiska linje

Statsminister Antti Rinnes regering har 
dragit upp riktlinjerna för sin finanspolitik i 
regeringsprogrammet (https://valtioneuvos-
to.fi/sv/rinne/regeringen/regeringsprogram-
met). Målet för den ekonomiska politiken är 
att öka välfärden. Det innebär en ekologiskt 
och socialt hållbar ekonomisk tillväxt, en 
hög sysselsättning och en hållbar offentlig 
ekonomi.

De viktigaste målen för den ekonomiska po-
litiken under regeringsperioden är följande:

• Sysselsättningsgraden höjs till 75 pro-
cent och antalet sysselsatta ökar med
minst 60 000 före utgången av 2023

• I en normalsituation för den globala
ekonomin ska samhällsekonomin vara
i balans 2023

• Genom regeringens beslut minskar
ojämlikheten och inkomstskillnaderna

• Genom regeringens beslut kommer Fin-
land att vara klimatneutralt senast
2035

De bestående tilläggsutgifter som regeringen
beslutar om ska i huvudsak täckas med dis-
kretionära bestående tilläggsinkomster. De
bestående utgifterna ökas genom beslut av
regeringen med cirka 1,4 miljarder euro på
2023 års nivå jämfört med den tekniska pla-
nen för de offentliga finanserna våren 2019.
Av detta belopp riktas en utgiftsökning på
cirka 1,1 miljard euro på 2020. Nya beståen-
de utgifter fördelas bland annat på åtgärder
som höjer kompetensen och ökar den sociala
rättvisan samt på klimatpolitiska åtgärder.

De bestående utgiftsökningarna täcks i hu-
vudsak genom diskretionära permanenta
tilläggsinkomster och omfördelningar. I en-
lighet med regeringsprogrammet stärks väl-
färdsstatens finansieringsbas genom beskatt-
ningen med cirka 0,7 miljarder euro. En liten
del av utgiftsökningarna ska finansieras ge-
nom omfördelning av utgifterna och inkoms-
terna inom budgetekonomin genom att bland
annat minska på vissa överföringsanslag. Om
sysselsättningsmålet på 75 procent nås, stär-
ker detta den offentliga ekonomin så att en
del av utfallet kan avsättas för tilläggsutgif-
terna. För att sysselsättningsmålet ska nås
krävs det dels åtgärder som främjar arbets-
utbudet och efterfrågan på arbete, dels åt-
gärder som lindrar matchningsproblemet. Att
sysselsättningsgraden ökar är det viktigaste
enskilda elementet i inkomstunderlaget i re-
geringsprogrammet. Regeringen vidtar också
produktivitetsåtgärder som avser de offentli-
ga finanserna.

Uppställandet av mål för Finlands offentli-
ga ekonomi styrs också av EU-bestämmelser,
särskilt stabilitets- och tillväxtpakten, som
förpliktar medlemsstaterna att upprätthålla
balans inom de offentliga finanserna och att
undvika alltför stor skuldsättning. Enligt EU-
lagstiftningen får underskottet i de offentliga
finanserna vara högst 3 procent och skuldens
andel högst 60 procent i förhållande till brut-
tonationalprodukten. Dessutom uppställs ett
medelfristigt mål för det strukturella saldot i
de offentliga finanserna (MTO), som bedöms
med hjälp av två pelare – det strukturella
underskottet och utgiftsregeln. Det medel-
fristiga mål som statsrådet fastställde hösten

8



2019 för det strukturella saldot, det vill säga
-0,5 procent i förhållande till bruttonational-
produkten, kvarstår. De övriga målen för den
offentliga ekonomin, bland annat målen för
delsektorerna, ställs upp så att är i linje med
regeringens målsättning att de offentliga fi-
nanserna ska vara i balans 2023.

I tabell 4 beskrivs de mål och regler som styr
Finlands finanspolitik, och de jämförs också
med finansministeriets prognos. Största delen
av de finanspolitiska mål som statsminister
Rinnes regering har lagt fram kan inte uppnås
utan nya åtgärder för att öka sysselsättning-
en och stärka de offentliga finanserna under
regeringsperioden. I ljuset av finansministeri-
ets oberoende prognos kommer underskottet
i de offentliga finanserna att öka till närma-
re 1,5 procent i förhållande till bruttonatio-
nalprodukten i början av 2020-talet. Stats-
förvaltningen och lokalförvaltningen stannar
under de uppställda nominella målen för det
strukturella saldot. Arbetspensionsanstalter-
nas överskott underskrider också det upp-
ställda målet på 1 procent. De övriga soci-
alskyddsfonderna är fortsättningsvis i balans

i enlighet med målet.
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4 Framtidsinvesteringar

Enligt regeringsprogrammet genomför rege-
ringen under valperioden som en engångsåt-
gärd ett program för framtidsinvesteringar,
som ska främja målen i regeringsprogram-
met och den offentliga ekonomins hållbar-
het på lång sikt. Inom ramen för programmet
riktas högst 3 miljarder euro till engångsin-
vesteringar och till försök som har stor sam-
hällelig betydelse. Eftersom åtgärderna är av
engångskaraktär ökar de inte statens utgifter
år 2023.

Regeringen har i anslutning till budgetpropo-
sitionen för 2020 och planen för de offentliga
finanserna för 2020–2023 anvisat samman-
lagt 1,4 miljarder euro till framtidsinveste-
ringar av engångsnatur, av vilka 0,75 miljar-
der euro avsätts för 2020. Betydande inves-
teringar 2020 är 80 miljoner euro för anställ-
ning av lärare och handledare inom yrkesut-
bildningen, 60 miljoner euro för programmet
för kvalitets- och jämlikhetsarbete i grunds-
kolan, kompensationsersättningar samt stöd
till Business Finland för företagsdriven FoUI.
År 2020 anvisas dessutom tilläggssatsningar
på nästan 50 miljoner euro ur statens bos-
tadsfond.

Enligt regeringsprogrammet finansieras åt-
gärderna i huvudsak med kapitalinkomster så
att programmet inte leder till ökat unders-
kott i budgetekonomin eller ökad skuldsätt-
ning för staten. Däremot påverkar framtid-
sinvesteringarna negativt på det strukturella
saldot i nationalräkenskaperna. I budgetpro-
positionen för 2020 ingår 726 miljoner euro

kapitalinkomster för finansiering av framtid-
sinvesteringar.

I tabell 5 presenteras anslagsökningarna för
framtidsinvesteringar uppdelade på de strate-
giska helheterna i regeringsprogrammet. För
resten av programmet för framtidsinvesterin-
gar, motsvarande cirka 1,7 miljarder euro, har
det i planen för de offentliga finanserna 2020–
2023 gjorts en ramreservering åren 2021 och
2022. Beslut om verkställandet av program-
met fattas vid budgetförhandlingarna hösten
2020, som en del av granskningen av sys-
selsättningsåtgärderna och utgiftsökningarna
enligt regeringsprogrammet.
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5 Budgetpropositionen för 2020

Statens inkomster och utgifter granskas i 
avsnitt 4 och 5 i allmänna motiveringen 
och i detaljmotiveringen till statsbudgeten 
(http://budjetti.vm.fi/indox/indexse.jsp). 
Inkomstposterna behandlas enligt avdel-
ning och de uppskattade anslagen enligt 
förvaltningsområde.

5.1 Inkomster, utgifter, underskott
och skuld

Inkomster

År 2020 uppskattas inkomsterna inom den
statliga budgetekonomin (utan nettoupplå-
ning) till cirka 55,6 miljarder euro, varav skat-
teinkomsterna utgör cirka 86 procent, det vill
säga 47 miljarder euro. Skatteintäkterna be-
räknas öka med 2,7 procent år 2020 jämfört
med budgeten för 2019.

I figur 4 granskas enbart skatteinkomster-
nas utveckling 2006–2020. I och med att
den högkonjunktur som började 2016 avstan-
nar avtar också skatteinkomstökningen. Av-

kastningen av de olika skatteslagen har dock
utvecklats mycket olika. Mervärdesskatten
utgör statens största enskilda inkomstkälla.
Dess avkastning avgörs i hög grad av ut-
vecklingen inom den privata konsumtionen,
och avkastningen har uppvisat en jämförel-
sevis stabil ökning under de senaste åren.

Avkastningen av samfundsskatten är bero-
ende av företagens resultatutveckling och
kraftiga konjunkturväxlingar är karakteristis-
ka för den. På lång sikt har avkastningen
av samfundsskatten minskat delvis därför att
samfundsskattesatsen har sänkts på grund av
skattekonkurrens, eftersom målet har varit
att säkerställa att Finland förblir ett konkur-
renskraftigt investeringsobjekt. Avkastningen
av energiskatten utvecklas relativt måttfullt
trots den skärpta beskattningen. Den lång-
samma ökningen av energiskatteutfallet för-
klaras av den måttliga utvecklingen av skat-
tebaserna, exempelvis bränsle- och elkonsum-
tionen.
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Utgifter

Anslagen i budgetpropositionen uppgår enligt
förslaget till 57,6 miljarder euro, vilket är cir-
ka 2,1 miljarder euro mer än i den ordinarie
budgeten för 2019.

Med beaktande av höjningen av prisnivån och
de strukturella ändringarna i budgetproposi-
tionen ökar anslagen med 2,5 procent jäm-
fört med den ordinarie budgeten för 2019.
Det som höjer utgiftsnivån är i synnerhet
de permanenta utgiftsökningar och tidsbund-
na framtidsinvesteringar som följer av rege-
ringsprogrammet för statsminister Rinnes re-
gering. Även vissa automatiska faktorer, ex-
empelvis ökningen av statens åldersrelaterade
utgifter, indexförhöjningar som görs till fullt
belopp samt kompensationerna till kommu-
nerna för konsekvenserna av ändringar i be-
skattningsgrunderna, syns som en utgiftsök-
ning jämfört med 2019. Det goda sysselsätt-
ningsläget sänker emellertid ytterligare utgif-
terna för utkomstskyddet.

På grund av den nya prognosen för ränteni-
vån är utgifterna för räntan på statsskulden
betydligt lägre 2020 jämfört med det budge-
terade beloppet för 2019.

På vilket sätt anslagen, det vill säga de stat-
liga utgifterna, anvisas till olika användnings-
ändamål beror på politiska beslut, ekonomis-
ka strukturer och konjunkturer. År 2020 an-
visas den mest betydande delen av anslagen
i budgetpropositionen till social trygghet (20
%). De totala utgifterna för social trygghet
minskar med ungefär en procent år 2020,
trots att pensionsutgifterna ökar jämfört med
föregående år. Detta beror på att både de ar-
betslöshetsrelaterade utgifterna och statens
andel av utgifterna till följd av sjukförsäk-
ringslagen minskar 2020. Figur 5 visar till-
delningen av statens anslag 2020 i enlighet
med regeringens proposition.

En del av de inkomster som ingår i statsbud-
geten kommer från Europeiska unionen, men
samtidigt betalar finska staten också avgif-
ter till EU. På statsfinansiell nivå uppskattas
att Finland 2020 kommer att betala cirka 2,3
miljarder euro till EU:s budget och till Eu-
ropeiska utvecklingsfonden. Finlands betal-
ningar ökar med 130 miljoner euro jämfört
med budgeten för 2019. Från EU:s budget
beräknas inflyta inkomster på cirka 1,2 mil-
jarder euro, vilket är cirka 25 miljoner euro
mer än vad som beräknas inflyta 2019. För-
hållandet mellan EU-inkomster och utgifter
i statsfinanserna åskådliggörs i tabell 6. De
viktigaste målen för kommissionens budget-
förslag för 2020 är att främja den europe-
iska ekonomins konkurrenskraft, öka solida-
riteten och höja säkerheten inom EU-områ-
det och i länder utanför EU. Förhandlingarna
om EU:s fleråriga finansieringsram (för 2021–
2027) fortsätter under Finlands ordförande-
skap och bör vara avslutade före utgången
av 2019. Utgångspunkten är att Storbritan-
nien deltar i finansieringen av unionsbudgeten
efter sitt utträde ur unionen, till utgången av
2020 och även därefter, eftersom åtaganden
som hänför sig till innevarande finansierings-
period (2014–2020) realiseras först under föl-
jande period (2021–2027).
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Underskott

Budgetpropositionen för 2020 uppvisar ett
underskott på cirka 2,0 miljarder euro, vilket
kommer att finansieras genom ökad skuld-
sättning. Enligt de begrepp som används i na-
tionalräkenskaperna uppskattas underskottet
i statsfinanserna 2020 vara cirka 1,2 procent i
relation till bruttonationalprodukten. Statens
budgetekonomi har uppvisat ett underskott
sedan 2009. Situationen åskådliggörs i figur
6.

Skuld

Statsskulden, inklusive skulden i fondekono-
min, beräknas vara cirka 109 miljarder euro i
slutet av 2020, vilket är cirka 44 procent i re-

lation till bruttonationalprodukten. Ränteut-
gifterna för statsskulden beräknas till cirka
870 miljoner euro, vilket är ca 300 miljoner
euro mindre än i den ordinarie budgeten för
2019. Av figur 7 framgår att statsskulden i re-
lation till bruttonationalprodukten har mins-
kat, trots att skuldbeloppet i euro har fortsatt
att öka.

5.2 Plock ur skatte- och anslagsbe-
sluten i budgetpropositionen för 2020

ÄNDRINGAR I SKATTEGRUNDER-
NA

Ett mål för den skattepolitik som statsmi-
nister Rinnes regering för är att säkerställa
finansieringsunderlaget för välfärdssamhället
i den digitala världsekonomin som utvecklas
i snabbt. Ett starkt skatteunderlag möjliggör
låga skattesatser och en rättvis beskattning,
vilket främjar företagsverksamhet, sysselsätt-
ning, tillväxt och välfärd. Inom beskattning-
en försöker man finna sådana lösningar som
ur ett ekonomiskt perspektiv mest effektivt
främjar regeringens klimatmål, som snabbar
upp utvecklingen bort från fossila bränslen
och som samtidigt uppfyller kraven på social
rättvisa.
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I enlighet med regeringsprogrammet skärps
beskattningen huvudsakligen inom området
för punktbeskattningen. Syftet är att finansi-
era de permanenta utgiftsökningar som följer
av regeringsprogrammet och samtidigt styra
konsumtionen i en mera miljövänlig och häl-
sofrämjande riktning. Hälsan ska främjas ge-
nom höjningar av punktskatterna på tobak,
alkohol och läskedrycker under regeringspe-
rioden. Låg- och medelinkomsttagare kom-
penseras för de skärpta konsumtionsskatter-
na genom att inkomstbeskattningen lindras.

I enlighet med regeringsprogrammet ska be-
skattningen av drivmedel skärpas 2020, vil-
ket enligt beräkningarna ökar skatteintäkter-
na med totalt 250 miljoner euro per år. För
att främja hälsan skärps också beskattningen
av tobak (+50 miljoner euro) och läskedryck-
er (+25 miljoner euro). Genom en indexju-
stering i beskattningen av förvärvsinkomster
minskar statens skatteintäkter med 275 mil-
joner euro per år. Syftet med indexjustering-
en är att beskattningen inte ska stramas åt
som en följd av skattesystemets progressivi-
tet och ökningen av den allmänna inkomst-
nivån. Dessutom lindrar regeringen måttfullt
beskattningen av förvärvsinkomster för låg-
och medelinkomsttagare. Strävan är att på
så sätt kompensera för konsekvenserna av att
de indirekta skatterna skärps. Inkomstskat-
teunderlaget stärks genom en begränsning av
hushållsavdraget och en minskning av rätten
att dra av räntorna på bostadslån. Giltighets-
tiden för den solidaritetsskatt som ursprung-
ligen infördes som tidsbunden förlängs.

DEN ALLMÄNNA OFFENTLIGA
FÖRVALTNINGEN

För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028
föreslås 1,5 miljoner euro 2020. Målet för åt-
gärdsprogrammet är att göra offentliga bygg-
nader sundare och att effektivisera vården,
behandlingen och rehabiliteringen av alla som
lider av dåligt inomhusklimat.

För stöd för partiverksamheten föreslås cirka
36 miljoner euro, vilket innebär en ökning på
6 miljoner euro jämfört med 2019.

I löneanslagen för ministrar, statssekretera-
re och specialmedarbetare föreslås ett tillägg
på sammanlagt 5 miljoner euro jämfört med
2019. Ökningen föranleds av att antalet mi-
nistrar, statssekreterare och specialmedarbe-
tare har ökat, arvodesgrunderna har juste-
rats och de sparbeslut som gällde arvoden
till den föregående regeringens ministrar har
upphävts.

UTRIKESFÖRVALTNINGEN

För utrikesförvaltningen föreslås ett tillägg på
1 miljon euro för utvidgning av beskickning-
snätverket.

För internationellt utvecklingssamarbete fö-
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reslås sammanlagt 1,0 miljard euro. Ansla-
gen för utvecklingssamarbete 2020 uppskat-
tas vara cirka 0,41 procent i relation till brut-
tonationalinkomsten.

För fredsmedling föreslås ett anslag på 2,5
miljoner euro 2020.

FÖRSVARET

I försvarsmaktens anslag föreslås ett tillägg
på sammanlagt 5,5 miljoner euro för ökning
av antalet anställda och antalet uppgifter
samt för den nya verksamhetsmodellen för
den frivilliga försvarsutbildningen.

Eftersom Hornet-jaktplanens kapacitet er-
sätts fullt ut föranleder detta utgifter redan
under beredningsskedet innan upphandlings-
beslutet fattas, för vilket föreslås ett anslag
på 10 miljoner euro 2020. Under momen-
tet för anskaffning av försvarsmateriel före-
slås ett anslag på 765 miljoner euro, inklusive
ett anslag för finansiering av projektet Flottilj
2020.

För utgifter för den militära krishanteringen
föreslås anslag på sammanlagt 113 miljoner
euro, vilket innebär en ökning med 3 miljo-
ner euro jämfört med den ordinarie budgeten
för 2019. För civil krishantering föreslås ett
anslag på 16,6 miljoner euro.

DEN ALLMÄNNA ORDNINGEN
OCH SÄKERHETEN

För polisväsendet föreslås anslag på samman-
lagt 816 miljoner euro. Med anslagen inleds
en höjning av antalet årsverken för poliser så
att den i regeringsprogrammet målsatta ni-
vån på 7 500 årsverken uppnås senast 2023.

I syfte att upprätthålla rättskedjans hand-

lingsförmåga och säkerställa att straffansva-
ret realiseras anvisas sammanlagt 5,2 miljo-
ner euro ytterligare finansiering till åklagarvä-
sendet, domstolarna, rättshjälpen och Brott-
spåföljdsmyndigheten. För koncentrering av
mottagandet av bevis till tingsrätterna före-
slås ett engångstillägg på 2 miljoner euro.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås sam-
manlagt 268 miljoner euro. Det i regerings-
programmet inskrivna målet om att trygga
kapaciteten inom gränssäkerheten och an-
talet gränsbevakare har i budgetpropositio-
nen beaktats så att Gränsbevakningsväsen-
dets omkostnadsanslag ökas med 1,3 miljo-
ner euro 2020. Till Gränsbevakningsväsendet
föreslås ett tilläggsanslag bland annat med
anledning av EU:s gränssäkerhetskrav, för att
trafiken över de yttre gränserna har ökat på
Rovaniemi flygplats samt för utgifter för den
europeiska gräns- och kustbevakningens per-
manenta kår. Det föreslås ett engångstillägg
på 15 miljoner euro för investeringar i repara-
tioner av Gränsbevakningsväsendets farkos-
ter.

Den årliga flyktingkvoten höjs i enlighet med
regeringsprogrammet med 100 personer till
850 personer. Med anledning av detta före-
slås en höjning av anslagen med sammanlagt
0,9 miljoner euro 2020. Dessutom föreslås en
anslagsökning på 2,3 miljoner euro för effek-
tivare och snabbare integration. För att sä-
kerställa resurserna för beslutsfattande speci-
ellt i fråga om arbetskraftsinvandring föreslås
ett anslag på 10 miljoner euro. Det föreslås
ett anslag på 3 miljoner euro för att avhjälpa
situationen med asylansökningar som hopat
sig.
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OMRÅDEN SOM GÄLLER NÄ-
RINGSLIVET

För att öka användningen av lönesubvention i
företag föreslås ett tillägg på 10 miljoner eu-
ro för den offentliga arbetskraftsservicen. Lö-
nesubventionen utvecklas och användningen
av den utökas i samarbete med arbetsmark-
nadens organisationer på ett sådant sätt att
man inte äventyrar kollektivavtalsenligt arbe-
te eller snedvrider konkurrensen.

För att främja integrationen och sysselsätt-
ningen av invandrare föreslås anslag på sam-
manlagt 12,6 miljoner euro. Med ansla-
get ska bland annat utvidgas verksamheten
vid kommunernas multiprofessionella integ-
rations- och kompetenscenter samt handled-
nings- och rådgivningstjänsterna för invand-
rare.

För Business Finland föreslås en bevillnings-
fullmakt till ett belopp av 328 miljoner euro
för utveckling av forskning, utbildning och in-
novation. Dessutom föreslås ett anslag på 88
miljoner euro för Business Finlands bidrag,
inklusive 55 miljoner euro för stöd till före-
tagsdriven forskning, utveckling och innova-
tion.

För projekt för hållbar tillväxt och livskraft i
regionerna, avtalsbaserat samarbete och re-
gionutveckling föreslås 20 miljoner euro. För
fortsatt regionalt transportstöd föreslås ett
anslag på 6 miljoner euro.

Inom ramen för regeringens framtidsinveste-
ringar föreslås ett anslag på 23 miljoner euro
för tidsbundet investerings- och innovations-
stöd för cirkulär ekonomi 2020.

Det föreslås att bevillningsfullmakten för
energistöd höjs med 30 miljoner euro för inve-
steringar i utfasning av stenkol. För införande
av ett nationellt biogasprogram föreslås ett

anslag på 5 miljoner euro.

För transportnätet anvisas cirka 2,1 miljarder
euro, inklusive 1,4 miljarder euro för bastra-
fikledshållningen. I anslaget till bastrafikleds-
hållningen ingår en permanent höjning av fi-
nansieringen enligt regeringsprogrammet på
300 miljoner euro, som ska borga för att det
eftersatta underhållet inte längre ökar och att
det nuvarande eftersatta underhållet kan åt-
gärdas. För utvecklingsprojekt anvisas inemot
500 miljoner euro. Ett nytt projekt som inleds
är elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan.
Dessutom inleds planeringen av djupfarleden
till Ajos i Kemi och av förbättringen av ba-
navsnitten Tammerfors–Jyväskylä och Seinä-
joki–Vasa. Dessutom görs en framtidsinveste-
ring av engångsnatur på 12 miljoner euro för
avveckling av farliga plankorsningar och 10
miljoner euro för att främja gång och cykling
i statliga projekt och 14,5 miljoner euro som
statsunderstöd till kommunerna för motsva-
rande projekt. För understöd till enskilda vä-
gar anvisas 10 miljoner euro.

För upphandling och utveckling av trafik- och
förbindelsefartygstjänster i skärgården före-
slås en ökning på 1,25 miljoner euro som ska
används för att reparera förbindelsefartygs-
bryggor. I enlighet med regeringsprogrammet
anvisas till kollektivtrafiken en klimatbaserad
nivåförhöjning på 20 miljoner euro.

Anslagen till jordbruks- och livsmedelsekono-
min ökat med 33 miljoner euro jämfört med
budgeten för 2019 till följd av bland annat
föreslagna engångsökningar till anslagen till
miljöersättningar och kompensationsersätt-
ningar. Dessutom föreslås en engångsöverfö-
ring på cirka 90 miljoner euro till Gårdsbru-
kets utvecklingsfond.

Till de största permanenta anslagsökningarna
enligt regeringsprogrammet hör de föreslag-
na anslagen till klimatpolitiken inom markan-
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vändningssektorn samt finansieringen av för-
bindelserna om ekologisk produktion.

MILJÖSKYDDET

I finansieringen av naturvård föreslås ett
tillägg på sammanlagt 100 miljoner euro in-
om miljöministeriets och jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområden.

Genomförandet av handlingsplanen för den
biologiska mångfalden i skogarna i södra Fin-
land (METSO) fortsätter. Det startas ett
handlingsprogram för att öka den biologis-
ka mångfalden. Finansieringen av Forststy-
relsens offentliga förvaltningsuppgifter ökas i
fråga om naturvårdsuppgifter.

För införandet av ett strategiskt program för
främjande av cirkulär ekonomi samt för främ-
jande av cirkulär ekonomi reserveras anslag
på sammanlagt 2 miljoner euro inom miljömi-
nisteriets och arbets- och näringsministeriets
omkostnader.

Verksamheten i den nationella klimatpane-
len stärks genom en höjning av anslaget med
0,45 miljoner euro per år.

BOENDE OCH SAMHÄLLSTJÄNST

Av statens bostadsfonds medel används cirka
202 miljoner euro till betalning av understöd
och räntestöd för bostäder.

Det föreslås att statens bostadsfond ska fi-
nansiera förortsprogrammet med 5 miljoner
euro. För energiunderstöd till bostadsbolag
föreslås ett anslag på 20 miljoner euro. För
ombyggnad av statsunderstödda bostäder så
att de är bättre lämpade för äldre föreslås ett
anslag på 5 miljoner euro. I maximibeloppet
av både rivningsbidrag och rivningsackord fö-
reslås en höjning på 5 miljoner euro vilket ska
användas för anpassning av ARA-bostadsbe-
ståndet i utflyttningsområden.

Beloppet av understödet för vård av bygg-
nadsarvet höjs till 1,7 miljoner euro.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

För utveckling av tjänsterna för barn och fa-
miljer och för en fortsättning av programmet
för utveckling av barn- och familjetjänster fö-
reslås anslag på sammanlagt 10 miljoner euro
2020.

För att främja utredningen och förebyggan-
det av sexualbrott mot barn anvisas fortsatt
stöd till införandet av en barnhusmodell (Las-
tenasiaintalo). För en bedömning av inrättan-
det av stödcenter för sexualbrottsoffer före-
slås ett anslag på 0,3 miljoner euro.

Som ett led i utvecklandet av hälsovårdssek-
torns forsknings- och innovationsverksamhet
föreslås ett anslag på 5,2 miljoner euro för
inledandet av verksamheten vid den nya till-
ståndsmyndighet som administrerar använd-
ningen av uppgifter inom social- och hälso-
vården.
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Det nationella vaccinationsprogrammet ut-
vecklas genom att utvidga möjligheten att få
TBE-vaccination och HPV-vaccination även
för pojkar. För utvidgningen anvisas 2,0 mil-
joner euro.

För regeringsprogrammets projekt för utveck-
ling av social- och hälsovårdstjänsterna före-
slås ett anslag på 97 miljoner euro. Syftet är
att till exempel genom föregripande insatser
förbättra tillgången till service. Utvecklings-
projekten riktas bland annat på att säkerstäl-
la tillgången till basservice,
förbättra vården och omsorgen av äldre och
bereda en nationell förvaltningsövergripande
mentalvårdsstrategi och en barnstrategi.

För vård av mödrar med missbruksproblem
föreslås ett anslag på 1,5 miljoner euro. För
att utveckla vården i livets slutskede och den
palliativa vården föreslås ett anslag på 2 mil-
joner euro.

REKREATIONS- OCH KULTUR-
VERKSAMHET

För reformen av statsandelssystemet för
scenkonst föreslås ett tillägg på 1 miljon eu-
ro. I enlighet med regeringsprogrammet före-
slås det att understöden för kultur höjs med
sammanlagt 5,1 miljoner euro. För en höj-
ning av nivån på konstnärsstipendierna före-
slås 1,4 miljoner euro.

För renoveringen av Nationalteatern föreslås
ett engångsanslag på 20 miljoner euro.

För främjande av idrott och elitidrott föreslås
ett tillägg på 4,8 miljoner euro.

För utvidgning av programmet Skolan i rö-
relse till fler åldersklasser föreslås ett anslag
på 5,8 miljoner euro och för byggande av id-
rottsanläggningar föreslås 1,3 miljoner euro.

För understödjande av ungdomsverkstäderna
föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro.

UTBILDNING

För finansieringen av priset per enhet för
gymnasieutbildning föreslås ett tillägg på 18
miljoner euro, av vilket 7,5 miljoner är ett ex-
tra tillägg i enlighet med regeringsprogram-
met.

För utveckling av kvaliteten och jämlikheten
inom den grundläggande utbildningen och in-
om småbarnspedagogiken föreslås 60 miljo-
ner euro respektive 25 miljoner euro. Stän-
digt lärande ska stödjas med ett anslag på 5
miljoner euro.

För att främja avgiftsfria hobbyer i anknyt-
ning till skoldagen föreslås ett anslag på 5
miljoner euro.

Reformen av den yrkesinriktade utbildningen
förs vidare. För att öka och utveckla utbild-
ningen av arbetsplatshandledare föreslås 2,5
miljoner euro. För stöd till yrkesutbildning för
idrottare föreslås 0,5 miljoner euro.

För anställning av lärare och handledare inom
yrkesutbildningen samt för stöd till undervis-
ningen och handledningen föreslås ett anslag
på 80 miljoner euro.

År 2020 ökas basfinansieringen av universitet
med 40 miljoner euro och basfinansieringen
av yrkeshögskolor med 20 miljoner euro.

Finland bereder sig på att stå som värd för su-
perdatorn för det gemensamma företaget för
ett europeiskt högpresterande datorsystem,
EuroHPC. Finlands finansieringsandel 2019–
2026 är maximalt sammanlagt 50 miljoner
euro. Det föreslås att 20 miljoner euro av
fullmakten för Finlands Akademi anvisas för
detta ändamål.
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I enlighet med regeringsprogrammen höjs för-
sörjarförhöjningen till studiepenningen med
25 euro den 1 januari 2020, varefter den upp-
går till 100 euro i månaden. Detta ökar utgif-
terna för studiepenning med 3 miljoner euro.
Från och med den 1 augusti 2020 binds stu-
diepenningens belopp till folkpensionsindex.

DEN SOCIALA TRYGGHETEN inkl.
arbetspensionerna

För ett jämställdhets- och likalönsprogram 
föreslås ett anslag på 0,5 miljoner euro. An-
slaget riktas till utarbetande av ett omfattan-
de jämställdhetsprogram för samordning av 
åtgärder för att nå jämställdhet i samhället.

Från och med den 1 januari 2020 höjs barn-
bidragen för det fjärde och därpå följande 
barnen och ensamförsörjartillägget till barn-
bidraget med 10 euro. Underhållsstödet höjs 
med 7 euro. Sammanlagt 37 miljoner euro 
har reserverats för dessa reformer.

Folkpensionsanstaltens resurser stärks med 
ett tillägg på 32,8 miljoner euro.

För utkomstskydd för arbetslösa föreslås an-
slag på 2,2 miljarder euro, vilket är 135 mil-
joner euro mindre än i den ordinarie budge-
ten för 2019. Minskningen beror i huvudsak 
på att arbetslöshetsgraden har sjunkit. Finan-

sieringen av det lönesubventionerade arbe-
tet med anslag för arbetslöshetsförmåner och
sysselsättningsanslag fortsätter 2020. Syssel-
sättningen bland unga stöds. För program-
met för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra
föreslås anslag på sammanlagt 10 miljoner
euro. För ett program för utveckling av ar-
betslivet och arbetshälsan föreslås ett anslag
på 1 miljoner euro.

De nedskärningar och skyldigheter som ingår
i aktiveringsmodellen slopas och den nedre
gränsen för tilläggsdagar med arbetslöshets-
dagpenning höjs till 62 år. Dessa åtgärder för-
väntas minska statens utgifter med samman-
lagt 9,3 miljoner euro.

Grundtryggheten (minimibeloppet på re-
habiliteringspenningen, sjuk- och föräldra-
penningen samt arbetslöshetsdagpenningen)
höjs med 20 euro, vilket ökar statens utgifter
med 40 miljoner euro.

Pensionerna för dem som har liten pension
höjs. Nettoeffekten på de offentliga finanser-
na är 183 miljoner euro. För att lindra jord-
brukens betalningssvårigheter bibehålls den
temporära sänkningen av dröjsmålsräntan
på försäkringspremier som ska betalas till
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även
2020.

5.3 Den kommunala ekonomin

Staten finansierar kommunernas verksamhet
genom statsbidragssystemet med statsande-
lar och statsunderstöd. Staten kan inte på-
verka kommunernas utgifter direkt, utan de
orsakas av dels de lagar som riksdagen stif-
tar, dels kommunernas egna beslut. Läget in-
om den kommunala ekonomin och effekterna
av statens åtgärder på den kommunala eko-
nomin beskrivs närmare i kommunekonomi-
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programmet och i avsnitt 8 i den allmänna
motiveringen till budgetpropositionen.

År 2020 beräknas kommunerna få 54 procent
av sina inkomster som skatteinkomster, 21
procent som verksamhetsintäkter, 21 procent
som statsandelar och 4 procent som andra
inkomster. Av kommunernas utgifter beräk-
nas 47 procent bestå av personalutgifter, 32
procent av köp av tjänster och material, 12
procent av investeringsutgifter och 9 procent
av andra utgifter. Fördelningen av kommu-
nernas inkomster och utgifter åskådliggörs i
figur 8.

Enligt det mål för det strukturella saldot inom
den kommunala ekonomin som regeringen
ställt upp får lokalförvaltningens nettoutlå-
ning enligt nationalräkenskaperna vara högst
-0,5 procent i förhållande till bruttonational-
produkten 2023.

Enligt finansministeriets uppdaterade pro-
gnos kommer underskottet inom lokalförvalt-
ningen att vara 3,1 miljarder euro, det vill
säga 1,2 procent i relation till bruttonatio-
nalprodukten 2023. För att målen för det
strukturella saldot ska nås krävs det därmed
anpassningsåtgärder inom lokalförvaltningen
med cirka 1,8 miljarder euro 2023. Detta
belopp måste täckas med hjälp av kommu-
nernas egna anpassningsåtgärder och stat-
ligt understödda produktivitetsfrämjande åt-
gärder som ökar den ekonomiska tillväxten
och därmed också skatteinkomsterna.

I figur 9 åskådliggörs det hur underskottet
och skulden utvecklas. Mer uppgifter om det-

ta finns i avsnitt 2.3 i finansministeriets Eko-
nomiska översikt hösten 2019.

Statens åtgärder inverkar på kommunernas
inkomster och utgifter. I nettobelopp räk-
nat förstärker statens åtgärder kommunernas
ekonomi med cirka 304 miljoner euro 2020.
Statsandelarna ökar totalt med 286 miljo-
ner euro jämfört med nivån 2019 genom att
den nedskärning i statsandelarna som hän-
för sig till konkurrenskraftsavtalet. I anslut-
ning till justeringen av kostnadsfördelningen
mellan staten och kommunerna höjs statsan-
delarna med sammanlagt 124 miljoner euro,
och indexförhöjningen (2,4 %) ökar statsan-
delarna med cirka 198 miljoner euro. Föränd-
ringarna i invånarantal och beräkningsfakto-
rer ökar statsandelarna med något över 18
miljoner euro.

Som nya eller utvidgade uppgifter som be-
ror på regeringsprogrammet föreslås utvidg-
ning av den subjektiva rätten till småbarns-
pedagogik, minskning av gruppstorlekarna in-
om den småbarnspedagogiska verksamheten,
stöd för mångfalden av familjer och livssitu-
ationer samt ändring av Vasa centralsjukhus
till ett sjukhus med omfattande jour. Där-
till verkställs de tidigare besluten om att hö-
ja den övre åldersgränsen för eftervård inom
barnskyddet från 21 till 25 år och att tidigare-
lägga undervisningen i A1-språket i grundsko-
lan. Sammanlagt höjs statsbidragen till kom-
munerna med cirka 36 miljoner euro till följd
av ökade uppgifter.
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Andra betydande ändringar i statsunderstö-
den anknyter till reformen av social- och häl-
sovårdens servicestrukturer. För detta före-
slås 90 miljoner euro 2020, vilket omfattar
en bindande minimidimensionering (0,7) för
omsorgspersonalen i enheter med heldygns-
omsorg, tillräckliga resurser för hemvården
och utveckling av närståendevården, en na-
tionell mentalvårdsstrategi och säker tillgång
till basservice.

Tilläggssatsningarna för utveckling av kvali-
teten och jämlikheten inom den grundläggan-

de utbildningen och inom småbarnspedagogi-
ken samt för anställning av lärare och hand-
ledare inom yrkesutbildningen har beaktats.

I anslutning till MBT-avtalen anvisas 15 mil-
joner euro till understöd för byggande av
kommunalteknik och 30 miljoner euro för
startbidrag.

De effekter som statens åtgärder har på kom-
munerna specificeras närmare i avsnitt 8.3 i
allmänna motiveringen till budgetpropositio-
nen och i kapitel 2.2 i kommunekonomipro-
grammet.
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6 Sammandrag

I denna publikation har man granskat bud-
getpropositionen för 2020.

Målet för den ekonomiska politik som stats-
minister Rinnes regering bedriver är att öka
välfärden. Det innebär en ekologiskt och so-
cialt hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sys-
selsättning och en hållbar offentlig ekonomi.
Regeringen har som mål att de offentliga fi-
nanserna i en normalsituation för den globala
ekonomin ska vara i balans 2023. Till det-
ta bidrar regeringens mål att höja sysselsätt-
ningsgraden till 75 procent.

I regeringsprogrammet för statsminister Rin-
nes regering drog man upp riktlinjer för att
öka de bestående utgifterna i de offentli-
ga finanserna med cirka 1,4 miljarder euro
på 2023 års nivå jämfört med den teknis-
ka planen för de offentliga finanserna våren
2019. De bestående utgiftsökningarna täcks
i huvudsak genom diskretionära permanenta
tilläggsinkomster och omfördelningar. Avsik-
ten är att genom de beslut som gäller be-
skattningen främja också klimatmålen. Re-
geringen genomför under valperioden som en
engångsåtgärd ett program för framtidsinve-
steringar, som ska främja målen i regerings-
programmet och den offentliga ekonomins
hållbarhet på lång sikt.

Enligt prognoserna dämpas den ekonomiska
tillväxten till 1,0 procent 2020. Antalet sys-
selsätta antas öka och arbetslöshetsgraden
sjunker. Den goda konjunkturen i den fin-
ländska ekonomin de senaste åren har för-
bättrat tillståndet för de offentliga finanser-
na. På grund av den åldrande befolkningen
kommer det dock på lång sikt att finnas ett

betydande hållbarhetsunderskott, det vill sä-
ga en obalans mellan inkomster och utgifter 
i den offentliga ekonomin.

Budgetpropositionen för 2020 uppgår till 57,6 
miljarder euro. Statens budgetekonomi be-
räknas uppvisa ett underskott på cirka 2,0 
miljarder euro och statsskulden beräknas sti-
ga till cirka 109 miljarder euro. Budgetpro-
positionen för 2020 omfattar tillägg i enlig-
het med regeringsprogrammet för bland an-
nat höjning av de lägsta pensionerna, utveck-
ling av social- och hälsovårdsservicen, små-
barnspedagogiken, utbildningen och forsk-
ningen samt finansiering a v n aturvård. I  en-
lighet med regeringsprogrammet skärps be-
skattningen av drivmedel 2020. I beskatt-
ningen av förvärvsinkomster görs en index-
justering och dessutom görs en måttlig sänk-
ning av inkomstskatten för låg- och medelin-
komsttagare för att kompensera höjningarna 
av de indirekta skatterna.

Budgetpropositionen för 2020 kommer ock-
så att uppdateras på tjänsten Tutki budjettia 
(www.tutkibudjettia.fi, på finska), där bud-
geten presenteras visuellt ur olika synvinklar.
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7 Ytterligare information

Budgetavdelningen
Budgetchef Sami Yläoutinen,
tfn 02955 30320

Vikarierande biträdande budgetchef 
Annika Klimenko,
tfn 02955 30180

_____________________
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8 Läsanvisningar och utskriftsversion

Budgetöversikten publiceras som en HTML5-
baserad Mobile Zine -webbpublikation som
även kan läsas med mobilapparater. Den-
na digitala publikation kan läsas med alla
terminaler oberoende av operativsystem eller
skärmstorlek (datorer, pekplattor, mobiltele-
foner och tv-mottagare med Internetanslut-
ning). Innehållet anpassas automatiskt enligt
skärmstorleken. Bilder och tabeller kan för-
storas genom att klicka på dem.

Om du läser publikationen på en dator kan
du enkelt flytta dig från en sida till en annan
med piltangenterna, och med beröringsskärm 
genom att föra fingret p å s kärmen antingen 
till höger eller till vänster.

__________________

Respons

Berätta din åsikt om nätpublikationen. 
Skicka dina hälsningar till adressen 
julkaisutuotanto@vnk.fi
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