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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2020.
Åtgärder som stöder en snabb ekonomisk återhämtning
Konsekvenserna av den globala coronavirusepidemin återspeglas exceptionellt kraftigt och
snabbt i utvecklingen inom den finländska samhällsekonomin. Enligt finansministeriets prognos
från mars beräknas totalproduktionen inom samhällsekonomin minska med 5,5 % år 2020, när
man utgår från antagandet att restriktionerna pågår i tre månader. Osäkerheten i prognoserna är
dock mycket större än normalt i det rådande läget.
I förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2020 ingår ett åtgärdspaket genom vilket man vill stödja
den ekonomiska återhämtningen efter coronavirusutbrottets akuta fas. Med stimulanspaketet eftersträvas
— en ökning av den offentliga efterfrågan i syfte att mildra den minskning av efterfrågan som
coronaviruskrisen orsakar,
— en förbättring av Finlands tillväxtutsikter på lång sikt, vilket stöder den finländska ekonomins
produktionskapacitet efter coronavirusutbrottets akuta fas,
— åtgärder som främjar bekämpningen av klimatförändringen samt
— åtgärder som stärker resurserna, multilokaliteten och självförsörjningen i hela Finland vid återhämtningen från coronakrisen.
I paketet ingår dessutom åtgärder som stöder kommunerna och som syftar till att trygga förutsättningarna för ordnande av basservice och lindra de ekonomiska utmaningar som kommunerna möter till följd av de exceptionella omständigheterna samt till att upprätthålla den ekonomiska aktiviteten inom lokalförvaltningen. Som en del av paketet har man också berett en åtgärdshelhet som
gäller barn och unga.
Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen ökar anslagen för budgetekonomin med 4,0 miljarder
euro år 2020. Totalt uppgår det föreslagna stimulanspaketet (inkl. anslagsverkningarna av fullmakterna under de kommande åren och den ändring som gäller utdelningen av samfundsskatten
till kommunerna) till 5,5 miljarder euro. Anslagsverkningarna av stimulanspaketet är cirka 3,6
miljarder euro år 2020.
Investeringar, infrastruktur och reparationsbyggnad
För trafiken och andra investeringar i infrastruktur förslås år 2020 satsningar genom anslag till ett
belopp av sammanlagt cirka 360 miljoner euro. I helheten ingår flera utvecklingsprojekt för trafikledsnätet, med fullmakter på sammanlagt cirka 861 miljoner euro. Satsningarna omfattar bland
annat en villkorlig fullmakt på sammanlagt 115 miljoner euro för infrastrukturprojekt i anslutning
till beslutet om investering i Metsä Groups fabrik för bioprodukter, samt projekt i anslutning till
MBT-avtal i fråga om vilka fullmakterna uppgår till sammanlagt cirka 523 miljoner euro. I helheten ingår dessutom ett förslag om anslag på 30 miljoner euro för basunderhåll av transportinfrastrukturen och på 100 miljoner euro för stödjande av kollektivtrafiken. För investeringar i
gångtrafik och cykeltrafik föreslås ytterligare satsningar på 18 miljoner euro år 2020.
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För modernisering av Gränsbevakningsväsendets tekniska övervakningssystem för land- och sjögränserna föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro. För att ersätta de tre nuvarande utsjöbevakningsfartygen med två nya universalfartyg för olje- och kemikaliebekämpning föreslås för planeringen av fartygen 5 miljoner euro för Gränsbevakningsväsendet. Dessutom tidigareläggs vissa
av Försvarsmaktens upphandlingar.
För den statligt understödda bostadsproduktionen föreslås en höjning av räntestödsfullmakterna
till ett belopp av 340 miljoner euro. Träbyggandet ska främjas genom satsningar på den statligt
understödda bostadsproduktionen och genom ökad finansieringen för programmet för träbyggande. Anslag föreslås också bl.a. för understöd för att frångå oljeuppvärmning både i hushåll och i
kommunala fastigheter (sammanlagt 45 miljoner euro år 2020), för stora demoprojekt för ny energiteknik (fullmakt på 20 miljoner euro) samt anslag till Forststyrelsen för förbättring av infrastrukturen vid naturobjekt och utveckling av naturturismen (sammanlagt 13,1 miljoner euro). För
olika grönområdes-, vattenförsörjnings- och skogsskyddsprojekt föreslås sammanlagt 53 miljoner euro.
Stöd till företag
För 2020 föreslås anslag på sammanlagt cirka 970 miljoner euro för stöd till företag. Åtgärderna
kompletterar den helhet av företagsstöd som det beslutats om tidigare. Ändringar i beskattningen
medför dessutom att betalning av skatter till ett belopp av 753 miljoner euro skjuts upp.
I den helhet som nu föreslås ingår ett nytt kostnadsstöd för företagssektorn, som omfattar 300 miljoner euro. Business Finlands fullmakt att bevilja understöd höjs med 180 miljoner euro, som ska
riktas till åtgärder för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till följd av coronaviruset.
Detta ökar anslagsbehovet med 120 miljoner euro 2020. För att stödja företags utvecklingsprojekt
föreslås det en ny fullmakt på 25 miljoner euro, som får en anslagseffekt på 10 miljoner euro år
2020.
Finlands Industriinvestering Ab föreslås bli kapitaliserat med ytterligare 250 miljoner euro för att
öka företagens finansiering i form av eget kapital. Finlands Malmförädling Ab:s balansräkning
stärks med en kapitalisering på 150 miljoner euro och en fullmakt på 300 miljoner euro för utvecklandet av ett ackumulatorkluster.
För ytterligare kapitalisering genom gårdsbrukets utvecklingsfond föreslås det 70 miljoner euro
i syfte att trygga den fortsatta investeringsverksamheten inom jordbruket. I helheten för företagsstöd ingår även tillägg bland annat till stöden för hållbar tillväxt i regionerna (20 miljoner euro)
och till innovationsstöd för skeppsbyggnad (en fullmakt på 20,75 miljoner euro). Även resebranschen i Finland och inhemsk film- och teaterproduktion stöds. Organisationer som ordnar
kulturevenemang stöds genom ett understöd på 9,6 miljoner euro.
Innovationer, kompetens och välfärd
De tillägg som föreslås för stärkande av kompetensnivån, för forskning, för främjande av innovationer samt för välfärd uppgår till sammanlagt mer än 1 miljard euro år 2020.
För en ökning av engångsnatur av antalet nybörjarplatser vid högskolorna föreslås sammanlagt
124 miljoner euro. Även för den öppna högskoleutbildningen föreslås tilläggssatsningar.
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Som en del av färdplanen för forskning, utveckling och innovationer (FoUI) inleds ett pilotförsök
med partnerskapsmodeller. Med anledning av detta föreslås för Business Finland en fullmakt på
15 miljoner euro för FoUI-understöd. För Finlands Akademi föreslås en fullmakt på 10 miljoner
euro för finansiering av samarbetsnätverken enligt den nya partnerskapsmodellen och en fullmakt
på 25 miljoner euro för en ny utlysning inom flaggskeppsprogrammet. Dessutom föreslås tilläggsfullmakter på sammanlagt 26 miljoner euro för att stärka kompetensen i EuroHPC-ekosystemet och för vetenskaplig forskning som hänför sig till krisberedskap och försörjningsberedskap. För att stärka forskningsinfrastrukturen föreslås en tilläggsfullmakt av engångsnatur på 20
miljoner euro.
För att fortsätta den kampanj som riktar sig till så kallade lokomotivföretag bland de stora företagen som körde i gång i början av året föreslås en bevillningsfullmakt på 60 miljoner euro. För
kapitallån för att påskynda utvecklingen av de plattformar som behövs i affärsekosystem föreslås
en bevillningsfullmakt på 20 miljoner euro. För utvecklingsåtgärder som stöder den tillverkande
industrin och för utveckling av tillförlitligheten hos de intelligenta elnäten föreslås finansiering
på sammanlagt 11 miljoner euro till Statens tekniska forskningscentral och Business Finland.
Finansiering föreslås också för Statens tekniska forskningscentral för kostnaderna för anskaffning av en kvantdator och för Geologiska forskningscentralen för utveckling av Mintecpilotanläggningen.
För snabbverkande åtgärder för kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och planering
av den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande föreslås tilläggsfinansiering på cirka 20
miljoner euro. För den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen föreslås ett tillägg på sammanlagt 15 miljoner euro som är avsett för bl.a. gemensamt anskaffad utbildning och för träning
i början av arbetslivet. För arbets- och näringsbyråernas omkostnader föreslås ett tillägg på 20
miljoner euro bland annat för kundhandledningen.
Finansiering föreslås också för arbetsplatsernas beredskap att stödja arbetstagarnas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, för att förhindra onödigt lång sjukfrånvaro och för att öka arbetslösas
arbetsförmåga och förutsättningar för sysselsättning.
Det föreslås en tidsbegränsad förbättring av det grundläggande utkomststödet för tiden 1.8—
31.12.2020. Ändringen medför ett behov av tilläggsanslag till ett belopp av 60 miljoner euro.
För statens andel av utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett tillägg på sammanlagt cirka
812 miljoner euro. Av tillägget föranleds 600 miljoner euro av en temporär ändring av lagen om
finansiering av arbetslöshetsförmåner, som innebär att staten i år finansierar en sådan andel av
den inkomstrelaterade dagpenningen för permitteringstiden som motsvarar grunddagpenningen.
Därtill föranleds 40 miljoner euro av en tillfällig sänkning av löntagarkassornas självfinansieringsandel. En förlängning av giltighetstiden för de temporära ändringarna i utkomstskyddet för
arbetslösa och i arbetslagstiftningen till utgången av året föranleder ett behov av tilläggsanslag på
sammanlagt 123,5 miljoner euro. Den temporära ändringen av kriterierna för rörlighetsunderstöd
inom utkomstskyddet för arbetslösa ökar kostnaderna med 25 miljoner euro och höjningen av utkomstskyddet för arbetslösa med 12,5 miljoner euro. Av tilläggsbehovet föranleds 4,5 miljoner
euro av en temporär lagändring genom vilken betalningsperioden för startpeng förlängs från 12
månader till 18 månader, och 6,9 miljoner euro av temporära ändringar för att göra verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa smidigare.
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Ett välfärdsprogram för barn och unga
För främjande av barns och ungas välfärd föreslås sammanlagt cirka 210 miljoner euro. I det stödpaket som riktas till kommunerna ingår dessutom en höjning av statsandelen för den kommunala
basservicen i anslutning till stödjandet av barn, unga och familjer.
För statsandelar och statsunderstöd för kostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik föreslås tillägg på sammanlagt 101 miljoner euro. Målet är att stödja inlärningen och välbefinnandet hos barn inom småbarnspedagogiken och elever inom den grundläggande utbildningen i syfte att jämna ut verkningarna av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset. Av
tilläggsfinansieringen riktas 17 miljoner euro till repetition av och stödåtgärder för studierna för
gymnasiestuderande.
När det gäller yrkesutbildningen föreslås det 30 miljoner euro för studiehandledning för studerande som avbrutit sina studier eller som löper risk att avbryta sina studier samt för studiehandledning och möjliggörande av yrkesprov för studerande som håller på att ta examen.
Dessutom föreslås det satsningar på högskolorna och studenternas hälsovårdsstiftelse bland annat
för att öka handledningen och stärka stödet för studerandehälsovården.
För stärkande av det uppsökande ungdomsarbetet föreslås ett tillägg på 12 miljoner euro.
För den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen föreslås ett tillägg på sammanlagt 45 miljoner euro för arbetskraftsutbildning för personer under 25 år samt för anskaffning av tjänster för
unga.
Stödjande av den kommunala ekonomin
Den helhet i tilläggsbudgetpropositionen som utgörs av stödet till kommunerna och sjukvårdsdistrikten uppgår till sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro.
I statsandelen till kommunerna för ordnande av basservice föreslås ett tillägg på sammanlagt över
770 miljoner euro. Av detta ska 112 miljoner euro anvisas för stöd för barn, unga och familjer
och fördelas till kommunerna som en del av statsandelssystemet på basis av antalet barn. Det föreslås att 60 miljoner euro ska anvisas för att säkerställa en välfungerande service för äldre på basis av antalet personer som fyllt 65 år. 50 miljoner euro ska anvisas för en höjning av statsandelen
enligt prövning, 180 miljoner euro ska fördelas på samtliga kommuner delvis till ett lika stort belopp per invånare medan 370 miljoner euro ska fördelas i förhållande till utdelningen av kommunalskatten för 2020. För sjukvårdsdistrikten föreslås ett understöd på 200 miljoner euro för att
kompensera kostnader och eventuella underskott till följd av coronavirussituationen.
Det föreslås att kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna höjs med 10 procentenheter och
att statens utdelning sänks på motsvarande sätt för 2020. Ändringen minskar statens skatteinkomster med 410 miljoner euro för det innevarande året och ökar kommunernas skatteinkomster på
motsvarande sätt.
Den kommunala ekonomin är också föremål för flera andra åtgärdsförslag som ingår i de ovannämnda övriga helheterna, exempelvis åtgärder som stöder barns och ungas välfärd samt satsningar på byggande och infrastruktur.
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Den offentliga ekonomins hållbarhet
Den kris som orsakats av coronavirusutbrottet ökar statens skuldsättning och skapar ett behov av
att precisera regeringsprogrammets mål att stabilisera den offentliga ekonomin på lång sikt. Vid
sidan av återhämtning och återuppbyggnad efter krisen måste man ta fram åtgärder för att den offentliga ekonomin ska stå på en stabil och balanserad grund. Detta är nödvändigt med tanke på
regeringens löfte om rättvisa mellan generationerna. Då ökningen av statsskulden hålls under
kontroll kan man också reagera på framtida kriser på behörigt sätt.
I stället för att sätta upp mål för en enda valperiod är det skäl att fastställa riktlinjer för hållbarheten i de offentliga finanserna med sikte på flera valperioder. Regeringen har som mål att stabilisera skuldsättningen i den offentliga sektorn i förhållande till bruttonationalprodukten före decennieskiftet. Regeringen är medveten om att målet är krävande och förutsätter omfattande åtgärder.
Det förutsätter att den offentliga ekonomin stärks med flera miljarder euro.
Färdplanen för att stärka hållbarheten i de offentliga finanserna utarbetas i två faser. I den första
fasen fastställs de olika åtgärdernas potential att minska hållbarhetsunderskottet. I den andra fasen dras det upp närmare riktlinjer för att stärka de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt.
Beslut om riktlinjerna i den andra fasen fattas i samband med budgetförhandlingarna hösten
2020.
Regeringen bereder åtgärder för att stärka sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för den
ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften samt för att stävja ökningen av de offentliga utgifterna. De strukturella åtgärderna verkar med fördröjning, och därför är det nödvändigt att besluta
om reformerna redan under denna valperiod. Ju bättre man lyckas stärka de offentliga finanserna
genom strukturella reformer, desto mindre blir behovet av utgiftsnedskärningar och skattehöjningar.
En central del av färdplanen för hållbarhet utgörs av åtgärder för att stärka sysselsättningen. Regeringen eftersträvar en situation där en otillräcklig efterfrågan på arbetskraft inte begränsar sysselsättningstillväxten. Därför behövs även reformer som främjar arbetsutbudet. Regeringen forsätter att bereda sysselsättningsåtgärder i överensstämmelse med regeringsprogrammet med höjd
ambitionsnivå och så att coronakrisens konsekvenser på verksamhetsomgivningen beaktas. Finansministeriet ansvarar för bedömningen av sysselsättningsåtgärderna genom att föra en vetenskaplig dialog med en oberoende forskargrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. Att
det skapas nya arbetstillfällen är allt viktigare. Som ett led i färdplanen för hållbarhet ställer regeringen i samband med budgetförhandlingarna upp ett nytt sysselsättningsmål, som är större än
det nuvarande målet på 60 000 arbetsplatser.
Genomförandet av den färdplan för stärkande av hållbarheten i de offentliga finanserna, som det
ska beslutas om i samband med höstens budgetförhandlingar, följs upp och uppdateras regelbundet i samband med beslut om planen för de offentliga finanserna och budgetpropositionen. Det är
fråga om en långsiktig process som uppdateras mot bakgrund av den senaste informationen. Regeringen bereder kompenserande åtgärder, om genomförandet av färdplanen och konsekvenserna
av den inte ser ut att nå de uppställda målen.
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Inkomstposter
Inkomstposterna för 2020 påverkas i betydande grad av de ändringar i beskattningen som föreslås
i samband med det s.k. stimulanspaketet.
För att stödja företag föreslår regeringen att man som en temporär åtgärd ska ge de skattskyldiga
möjligheten att ansöka om betalningsarrangemang i fråga om mervärdesskatter som förfallit i januari—mars 2020 och som redan betalats.
Vidare sänks räntan för det lindrade betalningsarrangemanget från 4 procent till 3 procent och
ändras användningen av skatteåterbäringar för betalning av betalningsposter temporärt. Den fördröjningsränta som beräknas för skatt som är föremål för lindrat betalningsarrangemang har redan tidigare sänkts temporärt från ursprungliga 7 procent. Ur företagens synvinkel ökar detta incitamentet att använda betalningsarrangemanget som finansieringsmetod. Regeringen föreslår
dessutom att till skillnad från de nuvarande bestämmelserna ska skatteåterbäringar inte på basis
av ansökan användas till betalning av sådan skatt som ingår i betalningsarrangemanget.
Utifrån uppgifterna om de ansökningar om betalningsarrangemang som de skattskyldiga hittills
har gjort har merparten av ansökningarna gällt mervärdesskatten. Förskottsinnehållningar och inkomstskatt för samfunden har varit föremål för begäranden om betalningsarrangemang i mindre
utsträckning än väntat.
De ovannämnda stödåtgärderna ingår i den proposition som regeringen överlämnade den 20 maj
2020 (RP 74/2020 rd) och åtgärderna kommer att minska statens skatteintäkter år 2020 med uppskattningsvis cirka 753 miljoner euro. Av detta kommer cirka 678 miljoner euro att intäktsföras
till staten under nästa år.
Intäkterna av mervärdesskatten minskar med 10 miljoner euro på grund av att en skattesats på noll
procent under vissa förutsättningar tillämpas på inhemsk försäljning av varor som behövs för bekämpning av coronavirusepidemin och på gemenskapsinterna anskaffningar inom EU-området.
Också importen av dessa produkter är för en viss tid befriad från mervärdesskatt på samma villkor. Ändringen är i kraft under perioden 30.1—31.7.2020.
Dessutom föreslås det att utdelningen av samfundsskatten ändras som en del av det ovannämnda
stödpaketet till kommunerna.
Statsrådets kansli
För de ökade kostnaderna för terminalutrustnings- och användarstödstjänster som produceras av
statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori föreslås ett tillägg på 1,6 miljoner euro. Dessutom föreslås 0,4 miljoner euro för förenhetligande av utrikesförvaltningens datasäkerhetslösningar inom statsrådet.
Utrikesministeriets förvaltningsområde
För en grundlig renovering av vetenskapsinstitutet Villa Lante föreslås 2 miljoner euro.
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Det föreslås att förbindelsen för att ersätta förluster i samband med Finnfunds specialriskfinansiering höjs så att den uppgår till sammanlagt 150 miljoner euro åren 2018—2024. Finnfunds placeringsportfölj har ökat under de senaste åren, och coronavirusepidemin har förändrat utsikterna
för världsekonomin och samtidigt påverkat Finnfunds verksamhet. Det årliga maximibeloppet av
statens ersättningar till Finnfund föreslås liksom tidigare uppgå till 10 % av beloppet av de egentliga förbindelserna för ersättning av förluster.
Instex S.A.S. För teckning av Instex S.A.S.-aktier föreslås 0,1 miljoner euro och en fullmakt på
1 miljon euro för ytterligare kapitalisering under kommande år. Finland ansluter sig till finansieringsinstrumentet för handel med Iran INSTEX genom att teckna cirka 2 % av aktiestocken i det
franska aktiebolaget Instex S.A.S. Syftet med INSTEX är att sköta betalningsrörelsen inom handeln mellan Iran och Europa så att de som exporterar europeiska produkter till Iran får sin betalning av europeiska importörer av iranska varor och tvärtom.
Justitieministeriets förvaltningsområde
För domstolarna föreslås tilläggsfinansiering på 0,4 miljoner euro för att öka mängden videokonferensutrustning som behövs på grund av coronavirusepidemin.
För rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
föreslås ett tillägg på 1,3 miljoner euro på grund av det ökade antalet huvudmän inom intressebevakningen.
För tryggande av Åklagarmyndighetens verksamhet föreslås ett tillägg på 2,5 miljoner euro.
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Det föreslås att till momentet för EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
fogas av EU beviljad tilläggsfinansiering på 6,9 miljoner euro som ska användas för ETIAS- och
SIS-systemen och allmänt utvecklande av it-system.
För tryggande av polisens operativa verksamhet föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro. För de
tilläggsutgifter som föranleds av att gränsen till landskapet Nyland stängdes på grund av coronavirusläget föreslås 1 miljon euro.
För Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet föreslås ett tillägg på 5 miljoner euro och
för kostnaderna för fortsatt gränskontroll vid de inre gränserna ett tillägg på 2 miljoner euro.
För utvecklande av nödcentralsdatasystemet och förvaltning av reservsystemet föreslås 1,2 miljoner euro.
Försvarsministeriets förvaltningsområde
För de tilläggsutgifter av engångsnatur som föranleds av genomförandet av projektet Försvarsfastigheter föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro.
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För täckande av utgifterna för förlikningsavtalet och advokatkostnaderna i samband med tvistemålet gällande det upphandlingsavtal om marinens minjaktfartyg som ingicks 2006 föreslås 1,3
miljoner euro.
För oförutsedda kostnader som föranleds av kabelarbeten i samband med byggandet av två stigområden för basen i Tikkakoski i samband med förbättringsarbetena av riksväg 4 föreslås ett
tilläggsanslag på 0,8 miljoner euro.
För brådskande anskaffningar som hänför sig till rengöring och skydd och annat som krävs för
coronavirusepidemin föreslås 3,2 miljoner euro och för en fortsättning av projektet för rengöring
av andningsskydd 0,6 miljoner euro. För inhemska anskaffningar av ammunition för utbildning
och av krut föreslås ett tillägg på 1,8 miljoner euro.
Eftersom anslaget för tre anskaffningar för underhåll av materiel som gjorts med beställningsfullmakter blir oanvänt föreslås det att 22 miljoner euro ombudgeteras.
I utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås ett avdrag på 3,6 miljoner euro
på grund av valutakursvinster i samband med anskaffningar av försvarsmateriel. Dessutom föreslås ett avdrag på sammanlagt 6,4 miljoner euro som justering enligt den faktiska indexutvecklingen 2019.
Finansministeriets förvaltningsområde
Till Senatfastigheters investeringsfullmakt föreslås ett tillägg på 57 miljoner euro för att omvandla lånet för Musikhuset till eget kapital. Dessutom föreslås det att riksdagen ska ge sitt samtycke
till Senatfastigheter för att kapitalisera Försvarsfastigheter med 3 miljoner euro för att täcka kostnaderna i inledningsskedet av bildandet av Försvarsfastigheter. Det föreslås också att riksdagen
ger sitt samtycke till Senatfastigheter i syfte att inleda försäljningen av Kulturhuset i Helsingfors,
Helsingin kotitalousopettajaopisto (institutet för lärare i huslig ekonomi i Helsingfors) och det
underjordiska arkivutrymmet mellan dessa.
För Statskontorets omkostnader föreslås ett tillägg på 6 miljoner euro. Tillägget föranleds av administrationskostnader för beviljande och utbetalning av företagsstöd för att hjälpa företag som
drabbats av coronaviruskrisen.
För Tullens omkostnader föreslås 3,7 miljoner euro av engångsnatur för förberedelser inför ändringar i mervärdesskattedirektivet samt 0,7 miljoner euro för utgifter som föranleds av ibruktagandet av TUVE-tjänsterna. Dessutom föreslås en ny upphandlingsfullmakt på 10,2 miljoner
euro för informationssystemprojekt.
För stödet för digitalisering av förvaltningens tjänster föreslås en ombudgetering på 5,8 miljoner
euro för projekt som utnyttjar robotteknik, artificiell intelligens och ny teknik.
För att täcka de utgifter som föranleds av äldreomsorgslagen, på grund av den temporära höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa samt på grund av att de kalkylmässiga faktorerna preciserats föreslås det ett tillägg på sammanlagt 30,4 miljoner euro till statsan-
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delen för kommunal basservice. Dessutom föreslås det att 30 miljoner euro återbetalas från incitamentssystemet för digitalisering till momentet.
För riskhanteringen av kassaplaceringar föreslås ett tillägg på 17,9 miljoner euro på grund av att
den genomsnittliga kassan varit större än beräknat, vilket beror på en betydande ökning av den
beräknade medelsanskaffningen 2020. En större kassa ökar utgifterna på grund av negativa kortfristiga räntor.
Hos riksdagen ansöks om förhandsgodkännande för att fonden för finansiell stabilitet vid behov
ska kunna låna högst 2 miljarder euro i anslutning till uppfyllandet av de lagstadgade skyldigheterna i fråga om insättningsgarantin. Finlands banksystem är för närvarande i gott skick, men om
den ekonomiska krisen förlängs och fördjupas kan det leda till ett behov av att begära samtycke
till upptagande av lån.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
För att minska de skadliga verkningarna av coronavirusepidemin föreslås det att stödet till de
evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarnas diakoniverksamhet ökas med 4,5 miljoner
euro.
På grund av minskade inkomster från elevavgifter och andra inkomstförluster till följd av coronavirussituationen föreslås ett anslagstillägg på 9,9 miljoner euro för utbildningsanordnare inom
grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandelssystemet enligt antalet undervisningstimmar. Till anordnare av morgon- och eftermiddagsverksamhet föreslås ett tilläggsanslag
på 4,6 miljoner euro för ersättande av inkomstbortfall av avgifter på grund av coronavirussituationen.
För huvudmännen för läroanstalter för fritt bildningsarbete föreslås ett anslagstillägg på sammanlagt 21,6 miljoner euro för att ersätta förluster av studerandeavgifter och andra inkomster till följd
av coronavirussituationen.
För att svara på dimensioneringen av skötare föreslås ett anslagstillägg på 16,5 miljoner euro för
yrkesutbildning för att utbilda nya närvårdare.
För de allmänna bibliotekens utgifter föreslås ett tillägg på 0,8 miljoner euro för anskaffning av
licenser för användning av e-material avsett för barn och unga under coronavirusepidemin.
För undervisnings- och kulturministeriet föreslås en fullmakt på högst 30 miljoner euro för kostnaderna för det anläggningsprojekt och projekt för grundlig reparation som gäller Nationalteaterns lilla scen.
För att täcka nettoförluster till följd av coronavirussituationen föreslås ett tillägg på 1,7 miljoner
euro till Museiverkets omkostnader.
För förvaltningsnämnden för Sveaborg föreslås ett anslagstillägg på 0,4 miljoner euro för reparation av Sveaborgs tekniska kopplingscentral. Dessutom föreslås 0,4 miljoner euro för reparation
av fuktskador i förvaltningsstyrelsens kontorslokaler och Barlastrummet.
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Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
För statsunderstödet för 4H-verksamhet föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro som riktas bl.a.
till att trygga tillgången på råvaror för företag som förädlar vilda bär, tillgången på inhemsk säsongsarbetskraft på trädgårdsodlingar samt sysselsättningen bland unga.
För utgifterna för nyttjande och vård av vattentillgångarna föreslås ett tillägg på 0,85 miljoner
euro för automatisering av grundvattenstationer i syfte att åstadkomma en uppföljning av grundvattnets höjd i realtid.
På grund av den exceptionella översvämningssituationen våren 2020 föreslås ett tillägg på 0,8
miljoner euro för understödjande av nödvändiga projekt för skydd mot och bekämpning av översvämningar.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Inom basunderhållet av transportinfrastrukturen föreslås ett tillägg på 10,9 miljoner euro för köp
av materiallager för banhållningen. VR Track Oy som är i statens ägo har fram till i fjol ansvarat
för lagret för kritiskt material för banhållning och dess förvaltning. Upprätthållandet av lagret har
säkrat en kontinuerlig tillgång till kritiskt material för banhållningen. Bolaget och således också
banhållningens materiallager har övergått i utländsk ägo år 2019. För att en tillräcklig självförsörjning och beredskap ska tryggas köper Trafikledsverket ett lager av kritiskt material och förvaltar det själv.
Inom livscykelprojekten för trafikområdet föreslås en fullmakt på 30 miljoner euro för projektet
E18 Muurla—Lojo, höjning av servicenivån.
För att stödja den nationella nyhetsverksamheten föreslås ett tillägg på 2,5 miljoner euro. Ett villkor för att staten ska bevilja stöd är att nyhetsbyråverksamheten kan gagna det finländska mediefältet i stort, särskilt regional och lokal media.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
För arbets- och näringsbyråernas omkostnader föreslås ett tillägg på 2,8 miljoner euro till kommunala sysselsättningsförsök. För finansieringen av en fortsättning på projektet för digital sysselsättning föreslås ett anslag på 1 miljon euro.
För förslagsanslaget för lån för forsknings- och innovationsverksamhet föreslås ett tillägg på 25
miljoner euro på grund av att de beräknade utbetalningarna preciserats.
För Patent- och registerstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för upprätthållande och nödvändig småskalig utveckling av företags- och organisationsdatasystemet
(FODS) samt 0,25 miljoner euro för förbättring av tillgängligheten till föreningsregistrets elektroniska tjänster.
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Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Det föreslås ett tillägg på sammanlagt 5 miljoner euro för omkostnader för Institutet för hälsa och
välfärd. Av tillägget föranleds 4,5 miljoner euro av en ökad testningskapacitet (covid-19) samt av
extra arbete på grund av pandemin och 0,2 miljoner euro av förebyggande av våldsam radikalisering och extremism samt av genomförande av ett handlingsprogram för att motverka könsstympning av flickor och kvinnor. Dessutom föreslås det att 0,3 miljoner euro av social- och hälsovårdsministeriets omkostnader överförs till momentet för verksamheten vid det samordnande
organ som krävs enligt Istanbulkonventionen.
För beredskap för anskaffning av vaccin mot covid-19 föreslås 110 miljoner euro.
För kommuner och samkommuner reserveras 1,8 miljoner euro för ersättning av kostnader som
föranleds av mottagande av barn som tas hem från konfliktområden och av beredskap för detta.
För stödjande av ordnandet av mathjälp föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro.
I statens andel i utgifterna för företagares pensioner föreslås ett tillägg på 30,1 miljon euro.
Miljöministeriets förvaltningsområde
Det föreslås att startbidragen för träbyggande som beviljas ur Statens bostadsfond ska vara 2 000
euro i alla MBT-avtalsområden.
För miljöministeriets omkostnader föreslås ett tillägg på 0,8 miljoner euro för återinförande av
inbesparingen i anslutning till landskapsreformen och 0,1 miljoner euro för utgifter i anslutning
till rapportering och statistikföring av uppgifter om avfall och för utgifter för förvaltningen av informationssystemet.
Dessutom föreslås ett anslagstillägg på 1,7 miljoner euro för att inleda en riksomfattande åtgärdshelhet som stöder medborgarnas friluftsliv.
Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 1,2 miljarder euro och ökningen av anslagen med 4,0 miljarder euro ökar den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 behovet av statens nettoupplåning med 5,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå
till cirka 18,8 miljarder euro år 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till cirka
125 miljarder euro, vilket är cirka 55 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
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Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
— Skatteinkomster
— Övriga inkomster
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
— Nettoupplåning
— Skuldhantering

2019
Bokslut

2020
Godkänd
budget
(budget+
tilläggsbudgetar)

2020
Regeringens
proposition

2020
Sammanlagt

55 306
1 193

63 286
873

4 047
-

67 333
873

53 266
45 272
7 994

49 735
42 269
7 466

-1 219
-1 174
-45

48 516
41 095
7 421

1 793
1 399
394

13 551
13 601
-50

5 266
5 266
-

18 817
18 867
-50

Ramen för valperioden
Regeringen har i samverkan med republikens president den 16 mars 2020 konstaterat att det på
grund av coronavirusutbrottet råder undantagsförhållanden i Finland. Regeringen överlämnade
de första förordningarna om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen den 17 mars 2020. I
det här läget begränsar utgiftsramen för statsfinanserna inte det innevarande året, under vilket flera tidsbegränsade och riktade åtgärder införs bland annat i syfte att bekämpa hälsomässiga och
ekonomiska följder av coronaviruset.
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 2 730 miljoner euro. Ramutgifterna för 2020 blir därmed 52 825 miljoner euro.
De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
Huvudtitel
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde

Godkänd budget
(budget+
tilläggsbudgetar)
127 106 000
16 124 000
919 011 000
1 259 988 000
964 858 000
1 546 716 000
3 173 307 000
19 128 159 000
6 948 970 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

127 106 000
16 124 000
-503 000
918 508 000
2 043 000 1 262 031 000
6 013 000
970 871 000
41 969 000 1 588 685 000
29 964 000 3 203 271 000
1 046 940 000 20 175 099 000
428 856 000

7 377 826 000
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De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
30.

Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
31.
Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
32.
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

2 741 719 000

97 150 000

2 838 869 000

3 505 491 000

240 296 000

3 745 787 000

4 580 724 000

1 003 603 000

5 584 327 000

17 214 721 000
285 805 000
873 410 000
63 286 109 000

1 039 947 000 18 254 668 000
110 525 000
396 330 000
873 410 000
4 046 803 000 67 332 912 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro
Avdelning
11
12.
13.

Godkänd budget
(budget+
tilläggsbudgetar)

Regeringens
proposition

Sammanlagt

Skatter och inkomster av skattenatur
Inkomster av blandad natur
Ränteinkomster, inkomster av försäljning
av aktier och intäktsföring av vinst
15.
Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)

42 268 808 000 -1 173 813 000 41 094 995 000
5 911 756 000
-45 259 000 5 866 497 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

13 551 436 000
63 286 109 000

1 456 081 000

-

1 456 081 000

98 028 000

-

98 028 000

49 734 673 000 -1 219 072 000 48 515 601 000
5 265 875 000 18 817 311 000
4 046 803 000 67 332 912 000

IV tilläggsbudgeten för 2020
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg ..............................
02. Samfundsskatt, avdrag .....................................................................
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt, avdrag ....................................................................
02. Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag .......................................
19. Övriga inkomster av skattenatur
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg .........................
05. Vissa avgifter för trafiken, avdrag ...................................................
09. Övriga skatteinkomster, tillägg .......................................................

€
-1 173 813 000
-357 000 000
7 000 000
-364 000 000
-816 000 000
-808 000 000
-8 000 000
-813 000
4 332 000
-5 700 000
555 000

19

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag ....
25. Justitieministeriets förvaltningsområde
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster, tillägg ..........
28. Finansministeriets förvaltningsområde
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter,
tillägg ...............................................................................................
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Inkomster för förvaltningsområdets ämbetsverk, tillägg .................
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, avdrag ................................................................................
39. Övriga inkomster av blandad natur
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, tillägg ..............

-45 259 000
-7 700 000
-7 700 000
800 000
800 000
700 000
700 000
41 941 000
41 941 000
-84 000 000
-84 000 000
3 000 000
3 000 000

Avdelning 15
15. LÅN

5 265 875 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

5 265 875 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
4 046 803 000

5 265 875 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23

€

23. STATSRÅDETS KANSLI

-503 000

01. Förvaltning

-503 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) ...........................................................
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år), avdrag ......
10. Ägarstyrningen

2 497 000
—
-3 000 000
—

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................

—

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2 043 000

01. Utrikesförvaltningen

1 943 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
avdrag ..............................................................................................
20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
(reservationsanslag 2 år) ..................................................................
30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) ..............
67. Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
87. Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år) ..............

-57 000
2 000 000
—
—
—
—
—
100 000
100 000

21

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6 013 000

01. Ministeriet och förvaltningen

1 745 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................
10. Domstolar och rättshjälp

50 000
195 000
1 200 000
300 000
1 703 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
30. Åklagarna

333 000
1 320 000
50 000
65 000
65 000
2 500 000

01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

2 500 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
avdrag ..............................................................................................
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

41 969 000
6 702 000
-95 000
-130 000
6 927 000
11 800 000
11 800 000
22 000 000
7 000 000

Huvudtitel 27

22

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag
5 år), tillägg .....................................................................................
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
40. Migration

15 000 000
1 415 000
-88 000
1 503 000
52 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................

52 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Försvarspolitik och förvaltning

29 964 000
-20 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
10. Militärt försvar

-20 000
30 257 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), avdrag
19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år) ............
30. Militär krishantering

31 004 000
-747 000
—
-273 000

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

-273 000

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom
förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................
10. Beskattningen och Tullen
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg ....................................

1 046 940 000
1 150 000
850 000
300 000
17 328 000
4 328 000
—
10 000 000

Huvudtitel 28
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg ......................
20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........
88. Senatfastigheter ...............................................................................
40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
avdrag ..............................................................................................
70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag .....
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................
90. Stöd till kommunerna
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år) ....
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg .................................................................................
32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år), avdrag ..........................................................................
34. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av
coronavirusepidemin (reservationsanslag 2 år) ...............................
92. EU och internationella organisationer
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag
2 år) ..................................................................................................
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
68. Finlands andel av höjningen av grundkapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling och Internationella finansieringsbolaget (förslagsanslag), tillägg ...............................................
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg .................................................................................
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3 000 000
6 000 000
6 000 000
—
-35 000
-35 000
4 583 000

-5 000 000
5 000 000
-1 200 000
—
5 783 000
-5 486 000
-5 486 000
1 004 700 000
2 000 000
832 700 000
-30 000 000
200 000 000
800 000
—
700 000
100 000
17 900 000
17 900 000
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Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings-och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..........................................................................
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
30. Utvecklande av skolelevernas hobbyverksamhet (reservationsanslag
2 år) ..................................................................................................
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg
53. Utvecklande av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år) ......................................................................................
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg ......
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter
för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg .............................
20. Yrkesutbildning
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg .................................................................................
40. Högskoleundervisning och forskning
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år), tillägg .........................................
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg .......
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
80. Konst och kultur
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................

428 856 000
35 110 000
-25 000
135 000
10 000 000
4 500 000
20 500 000
137 050 000

—
115 500 000
21 550 000
46 500 000
—
46 500 000
166 081 000
81 000
6 000 000
67 000 000
26 000 000
67 000 000
25 300 000
400 000
1 700 000
240 000

Huvudtitel 30
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag),
tillägg ...............................................................................................
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst
(förslagsanslag) ................................................................................
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
90. Idrottsverksamhet
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100 000
800 000
20 600 000
—
1 460 000
6 815 000

30. Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken
i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................
91. Ungdomsarbete

6 815 000
12 000 000

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................

12 000 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Utveckling av landsbygden
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ...
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), avdrag ........
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................

97 150 000
800 000
500 000
300 000
70 125 000
125 000
93 000 000
-93 000 000
70 000 000
19 625 000
4 970 000
2 600 000
6 800 000
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43. Statens finansieringsandel till Ähtäri eläinpuisto Oy för kostnader
för jättepandorna (reservationsanslag 2 år) .....................................
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år), tillägg
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg .....
64. Forststyrelsen

1 500 000
1 800 000
200 000
1 755 000
3 100 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
70. Lantmäteri och datalager

3 100 000
3 500 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..

3 500 000

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
10. Trafik- och kommunikationsnäten
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) ...............
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................

240 296 000
3 725 000
-20 000
2 090 000
1 430 000
225 000
118 466 000
56 250 000
4 480 000
18 000 000
39 736 000
—
118 105 000
10 605 000
7 500 000
100 000 000
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Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s
forskningsinfrastruktur (förslagsanslag), tillägg .............................
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s
verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................
51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag) .....
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
41. Energistöd (förslagsanslag) .............................................................
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag) ......................
47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av
biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................
66. Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag), avdrag ..
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
30. Sysselsättning och företagsamhet
40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg

1 003 603 000
44 903 000
531 000
1 886 000
24 108 000
2 000 000
2 763 000
365 000
-1 450 000
-240 000
240 000
1 600 000
3 100 000
10 000 000
—
157 400 000
1 000 000
135 000 000
—
—
400 000
-16 000 000
25 000 000
12 000 000
98 900 000
29 000 000
10 000 000
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51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och
andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) ...
40. Specialfinansiering för företag

59 900 000
—
702 400 000

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag),
avdrag ..............................................................................................
43. Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag) .......................................
87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
50. Integration

-700 000
300 000 000
150 000 000
250 000 000
3 100 000
—

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning
(reservationsanslag 2 år) ..................................................................
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet
(förslagsanslag) ................................................................................

—
—

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg ...............................................
02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) ...............
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg ....................

1 039 947 000
-535 000
-1 035 000
500 000
730 000
730 000
—
7 002 000
5 002 000
—
2 000 000

Huvudtitel 33
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande
utkomststöd samt vissa tjänster
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), tillägg .....................
20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom
arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg ...........................
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
40. Pensioner
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för
företagare (förslagsanslag), tillägg ..................................................
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag), tillägg ..................................................
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap
inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) ......................................................................................
32. Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på
universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt
arbete (fast anslag) ...........................................................................
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år), tillägg ............
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet
(reservationsanslag 2 år) ..................................................................
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg ................
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
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60 000 000
60 000 000
812 400 000
720 500 000
91 900 000
31 950 000
1 500 000
30 100 000
350 000
18 300 000

1 800 000
—
—
5 000 000
11 500 000
—
110 000 000
110 000 000
100 000
100 000
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Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) .......
10. Miljö- och naturvård

110 525 000
465 000
465 000
—
61 700 000

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år), tillägg .........
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg .........
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
20. Samhällen, byggande och boende

2 000 000
3 700 000
10 000 000
28 000 000
18 000 000
48 360 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................
30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster
(reservationsanslag 2 år) ..................................................................
34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i
kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år) ....................
37. Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som
krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg ......
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
56. Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
60. Överföring till Statens bostadsfond .................................................
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................

Anslagens totalbelopp:
4 046 803 000

105 000
—
14 895 000
2 000 000
1 500 000
390 000
28 670 000
—
800 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Höjningen av de uppskattade beloppen under momentet föranleds av en precisering av konsekvensbedömningen av den lättnad som införts för betalningsarrangemangen vid
beskattningen. En regeringsproposition med förslag till ändring av villkoren för lindrade betalningsarrangemangen har lämnats, och i samband med det har bedömningen av effekterna på intäkterna av hela lättnaden i betalningsarrangemangen uppdaterats. Det bedöms att antalet ansökningar om betalningsarrangemang som hänför sig till förskottsinnehållning är mindre än beräknat.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
02. Samfundsskatt
Under momentet dras det av 364 000 000 euro.

7 000 000
-1 094 000 000
10 672 000 000
9 897 220 113
9 701 120 659
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11.04

F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av regeringens propositioner enligt vilka kommunernas utdelning av samfundsskatten höjs med 10 procentenheter och statens andel sänks i motsvarande
grad. Dessutom sänks dröjsmålsräntan vid lindrat betalningsarrangemang till 3 procent. Konsekvensbedömningen av lindrat betalningsarrangemang har också uppdaterats utifrån befintliga begäranden om betalningsarrangemang. Det bedöms att antalet ansökningar om betalningsarrangemang som hänför sig till samfundsskatt är mindre än beräknat.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-364 000 000
-1 422 000 000
4 367 000 000
4 150 481 200
4 077 751 993

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 808 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det lindrade betalningsarrangemanget utvidgas till att också omfatta mervärdesskatter som har betalats i januari—mars 2020. Till den skattskyldige betalas då på ansökan tillbaka de inbetalningar och återbäringar som har använts till betalning av de ovannämnda skatterna. Motsvarande belopp ska betalas tillbaka till Skatteförvaltningen med ränta i enlighet med det
betalningsprogram som utarbetas inom ramen för betalningsarrangemanget. Dessutom sänks räntan för det lindrade betalningsarrangemanget från fyra procent till tre procent, vilket sannolikt
ökar betalningsarrangemangets attraktionskraft. Också användningen av skatteåterbäringar för
kvittning av betalningsposter förhindras och redan gjorda kvittningar återgår, vilket antas öka det
skattebelopp som överförs till 2021. Konsekvensbedömningen av lindrat betalningsarrangemang
har också uppdaterats utifrån de befintliga begärandena om betalningsarrangemang. Det bedöms
att antalet ansökningar om betalningsarrangemang som hänför sig till mervärdesskatt är flera än
beräknat.
Avdraget föranleds delvis också av att en skattesats på noll procent under vissa förutsättningar
tillämpas på inhemsk försäljning av varor som behövs för bekämpning av covid-19-epidemin och
på gemenskapsinterna anskaffningar inom EU-området. Också importen av dessa produkter är
för en viss tid befriad från mervärdesskatt på samma villkor. Ändringen är i kraft under perioden
30.1—31.7.2020.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
02. Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet dras det av 8 000 000 euro.

-808 000 000
-1 654 000 000
19 354 000 000
19 034 085 681
18 082 248 958

11.19
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F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en sänkning av drösjmålsräntan på lindrat betalningsarrangemang till 3 procent och ändringar i samband med skatteåterbäringarna, gällande de betalningsarrangemang som används för skatteåterbäringarna
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-8 000 000
-37 000 000
795 000 000
788 591 958
771 420 301

19. Övriga inkomster av skattenatur
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 332 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Från mitten av 2020 är frekvensområdet 26 GHz anvisat för det trådlösa bredbandet. Statsrådet beviljar koncessioner under sommaren 2020 genom en auktion i enlighet med
11 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Genom förordning av
statsrådet föreskrivs det om vissa detaljer i auktionen av radiofrekvenser. Auktionen ordnas av
Transport- och kommunikationsverket. Hos de teleföretag som beviljats koncession tas det ut en
lagstadgad koncessionsavgift. Utgångspriset för det frekvensområde som auktioneras ut är cirka
21 miljoner euro, och avgiften intäktsförs i jämna poster under koncessionsperiodens fem första
år. Kostnaderna på 120 000 euro för ordnandet av auktionen tas ut hos företagen och de har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.01.02.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

4 332 000
39 183 000
23 696 211
36 822 636

05. Vissa avgifter för trafiken
Under momentet dras det av 5 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetspropositionen lämnar regeringen till riksdagen
en proposition med förslag till ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/
2005) så att betalningstiden för de avgiftsperioder som börjar i juli och oktober 2020 förlängs.
Enligt normala förfaranden ska avgiften för den avgiftsperiod som börjar i juli 2020 betalas den
15 augusti 2020 och avgiften för den avgiftsperiod som börjar i oktober betalas den 15 november
2020. Efter ändringen ska avgiften för den avgiftsperiod som börjar i juli 2020 betalas den 15 februari 2021 i samband med den första avgiftsperioden för 2021, medan avgiften för den avgiftsperiod som börjar i oktober 2020 ska betalas den 15 maj 2021 i samband med den andra avgiftsperioden för 2021. Den förlängda betalningstiden underlättar situationen med tanke på flygplatsbolagens kassareserv, då kundinkomsterna är mycket små år 2020.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-5 700 000
26 329 000
24 449 455
28 321 474

09. Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 555 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 590 000 euro föranleds av sådana årsavgifter för privata tjänsteproducenter inom socialvården och hälso- och sjukvården som regionförvaltningsverken tar ut och
som till denna del tidigare har intäktsförts till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården under moment 33.02.05.
Motsvarande utgift har beaktats under moment 33.02.05.
Avdraget på 35 000 euro föranleds av en korrigering av kalkylen över inflödet av årsavgifter med
beaktande av att årsavgifterna för registrering av kreditgivare och kreditförmedlare slopas vid ingången av 2020.
Ett motsvarande avdrag har beaktats under moment 28.40.01.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

555 000
8 900 000
6 027 394
6 872 889
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 7 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att inkomsterna av avgifterna för handläggning av visum
på Finlands beskickningar minskat på grund av coronaviruspandemin.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-7 700 000
58 424 000
46 698 411
56 142 266

25. Justitieministeriets förvaltningsområde
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det ökade antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

28. Finansministeriets förvaltningsområde
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 700 000 euro.

800 000
27 400 000
26 894 204
25 517 430
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en preciserad uppskattning av de reseutgifter som ersätts
till följd av EU-ordförandeskapet 2019.
Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

700 000
2 300 000
3 033 117
2 142 944

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Inkomster för förvaltningsområdets ämbetsverk
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 41 941 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgör 2 536 000 euro den andra mellanliggande betalningen av
TEN-T-stöd som EU beviljat för projektet Bankorridoren och 39 405 000 euro inkomster av sådan projektegendom enligt balansvärde som hänför sig till trafikstyrnings- och trafikledningsverksamheten och som trafikstyrningsbolaget (Traffic Management Finland Group Ab) löst in till
gängse pris av Trafikledsverket. Värdet på egendomen uppskattas till sammanlagt 88,8 miljoner
euro. Avsikten är att slutandelarna ska lösas in till gängse pris 2021, 2022 och 2027 när de pågående projekten blivit klara.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

41 941 000
2 500 000
7 210 025
6 165 224

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 84 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter
minskar på grund av lägre priser för utsläppsrätter.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-84 000 000
411 200 000
303 558 760
334 847 752
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39. Övriga inkomster av blandad natur
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att förfallna och redan betalda mervärdesskatter i anslutning till skatt som är föremål för lindrat betalningsarrangemang betalas tillbaka samt av ränteinkomster i samband med återbetalningen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

3 000 000
64 000 000
56 530 358
48 088 324
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 5 265 875 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
5 265 875 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 18 867 311 000 euro
år 2020. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
18 817 311 000 euro år 2020.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2020 IV tilläggsb.
2020 III tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

18 867
-40
-10
18 817

5 265 875 000
880 000 000
9 389 572 000
1 083 490 000
2 198 374 000
1 792 984 063
-985 765 656
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 497 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 600 000 euro till följd av
en prishöjning för terminalutrustningstjänsten Valtti vid Statens center för informations- och
kommunikationsteknik, 360 000 euro för förenhetligande av utrikesförvaltningens datasäkerhetslösningar med datasäkerhetsarkitekturen inom det övriga statsrådet, 200 000 euro för inledande
av forskningsprojektet Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 (Finländare i Ryssland 1917—1953),
67 000 euro som överföring från moment 33.01.01 för utvidgat anskaffningsstöd, 160 000 euro
som överföring från moment 29.01.01, 33.01.01 och 35.01.01 för organisering av arkiv och
130 000 euro som överföring från moment 26.01.04 för ordnande av Krishanteringscentrets tjänster samt som avdrag 20 000 euro som överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra
utgifter för en specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga
representation i EU fr.o.m. den 1 augusti 2020.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 497 000
124 396 000
126 248 000
127 656 000
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02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till sådana ersättningar enligt 44 a § i statstjänstemannalagen som motsvarar lönen för den ordinarie arbetstiden.
F ö r k l a r i n g : Motiveringen till momentet har kompletterats så att det också omfattar karensavtal enligt statstjänstemannalagen. Ersättningen gäller statssekreterarna och specialmedarbetarna.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
11 500 000
8 671 983
6 007 752

24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att konsumtionsutgifterna för de avslutande arrangemangen under Finlands EU-ordförandeskap kan betalas till fullt ut ur anslaget för 2019.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-3 000 000
3 000 000
60 000 000
6 800 000

10. Ägarstyrningen
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas till arrangemang för att
trygga den finansiella ställningen för bolag med statlig majoritet och statens intressebolag genom
lån som saknar förfallodag och för vilka säkerhet inte krävs, inklusive sådana skuldebrevslån som
i IFRS-bokslutet betraktas som egetkapitalinstrument samt kapitallån och andra motsvarande
lånearrangemang.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen hänför sig till att regeringen i samband med
tilläggsbudgetpropositionen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om
ändring av 3 § och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/
1988), som avses träda i kraft i samband med att tilläggsbudgeten träder i kraft.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

23.10
2020 IV tilläggsb.
2020 III tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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—
700 000 000
5 700 000
5 700 000
5 700 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 57 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 78 000 euro som överföring
från moment 33.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom social- och
hälsovården vid Finlands ständiga representation i EU för tiden 1.2—31.7.2020, 88 000 euro som
överföring från moment 26.30.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom
räddningsverksamhet och krisbehandling vid Finlands ständiga representation i EU från och med
den 1 september 2020 och 80 000 euro som överföring från moment 23.01.01, 26.01.01, 27.01.01
och 31.01.01 för en specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga representation i EU från och med den 1 augusti 2020 samt som avdrag 303 000 euro som
överföring till moment 26.30.02 för kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid
Nödcentralsverket från och med den 1 augusti 2020.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-57 000
237 480 000
225 276 000
222 562 000

20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en grundlig renovering av Villa Lante, som används av
vetenskapsinstitutet i Rom. Kostnadsförslaget för renoveringen är ca 6,25 miljoner euro.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 000 000
978 000
952 000
982 000
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10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
01.
04.
05.
08.
09.

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter
för krishantering
11.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
14.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
15.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
16.
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
18.
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
19.
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
23.
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak
24.
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini
Sammanlagt

3 945 000
1 620 000
8 609 000
2 581 000

23 395 000
311 000
5 427 000
147 000
120 000
5 020 000
187 000
514 000
1 204 000
53 080 000

F ö r k l a r i n g : EUNAVFOR MED-insatsen Sophia i Medelhavet avslutades den 31 mars 2020
och det bildades en ny militär krishanteringsinsats i Medelhavet, EUNAVFOR MED Irini, som
Finland deltar i från och med den 17 april 2020. Till dispositionsplanen under momentet har fogats en ny punkt 24, Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini, för vilken det genom en överföring från punkt 19 i dispositionsplanen anvisas 1 204 000 euro.
Minskningen av punkterna 04., 05., 08., 11., 14., 15., 16 och 18 i dispositionsplanen föranleds av
att utgifterna för insatserna täcks med poster som överförts från föregående år. De anslag som frigörs från insatserna för det innevarande året riktas till punkt 09 i dispositionsplanen.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
04.
05.
08.
09.

11.
14.
15.
16.
18.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo
Gemensamma utgifter
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter
för krishantering
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak

-290 000
-2 210 000
-4 300 000

+20 570 000
-750 000
-9 400 000
-400 000
-630 000
-2 590 000
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Ändringar i dispositionsplanen (euro)
19.
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
24.
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini
Sammanlagt

-1 204 000
+1 204 000
–

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
53 080 000
51 168 000
57 999 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multilateralt utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner
Europeiska utvecklingsfonden
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
Humanitärt bistånd
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom
utvecklingssamarbetet
7.
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet
8.
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information
om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete
9.
Räntestödsinstrument
Sammanlagt
1)

207 433 000
181 818 0001)
67 800 000
37 385 000
87 070 000
4 180 000
1 350 000
75 800 000
22 700 000
685 536 000

I anslaget ingår sammanlagt 8 100 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 500 000 euro i utgifter för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Sitra. Dessutom ingår 2 200 000 euro för
ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 15 000 000 euro per
år.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att sådana förbindelser som avses i 3 § 4 mom. i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) kan avges till Finnfund på
villkor som statsrådet i övrigt har fastställt om ersättning av förluster i anslutning till specialriskfinansiering, så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och
andelsinvesteringar som omfattas av förbindelserna får vara högst 150 000 000 euro.
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Motiveringen till momentet ändras så att Finland 2020 får förbinda sig till en höjning av Afrikanska utvecklingsbankens grundkapital, vilket 2021—2028 föranleder utgifter på sammanlagt
29 276 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Finland 2020 får förbinda sig till en höjning
av Afrikanska utvecklingsbankens garantikapital till ett belopp på sammanlagt 458 625 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ändringarna i punkterna 2, 5, 6, 7 och 9 i dispositionsplanen har gjorts med anledning av covid-19-pandemin.
Tillägget under punkt 5 i dispositionsplanen riktas bland annat till åtgärder för att svara på de humanitära konsekvenserna av covid-19-pandemin.
Dessutom dras det från punkt 1 i dispositionsplanen av 5 000 000 euro som riktas till punkt 4 i
dispositionsplanen för att användas till projektet Partnership for Market Implementation (PMI).
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
1.
2.
4.
5.
6.

Multilateralt utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
Humanitärt bistånd
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet
7.
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet
9.
Räntestödsinstrument
Sammanlagt

-5 000 000
-1 800 000
+5 000 000
+5 200 000
-300 000
-100 000
-3 000 000
–

Förbindelsen för att ersätta förluster i samband med Finnfunds specialriskfinansiering höjs så att
den uppgår till sammanlagt 150 000 000 euro åren 2018—2024. Finnfunds placeringsportfölj har
ökat under de senaste åren, och coronavirusepidemin har förändrat utsikterna för världsekonomin
och samtidigt påverkat Finnfunds verksamhet.
Finlands andel av Afrikanska utvecklingsbankens kapitalökning har preciserats och den har bundits till en fast växelkurs.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
—
685 536 000
583 759 000
563 441 227

67. Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av personal motsvarande ett årsverke för tidsbegränsade uppdrag.
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F ö r k l a r i n g : De statsunderstöd som beviljas ur anslaget ska anknyta till främjandet av demokratin och rättsstatsutvecklingen i syfte att genomföra regeringsprogrammets mål och utvecklingspolitiska mål. För skötseln och uppföljningen av de här statsunderstöden är det ändamålsenligt att ha visstidsanställd personal, dock motsvarande högst ett årsverke.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget

—
3 000 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
87. Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Instex
S.A.S.
Fullmakt
Under 2020 får Finland förbinda till ytterligare kapitalisering av Instex S.A.S så att detta föranleder utgifter på högst 1 000 000 euro åren efter 2020.
F ö r k l a r i n g : Finland ansluter sig till finansieringsinstrumentet för handel med Iran INSTEX
genom att teckna ca 2 % av aktiestocken i det franska aktiebolaget Instex S.A.S. Syftet med INSTEX är att sköta betalningsrörelsen inom handeln mellan Iran och Europa så att de som exporterar europeiska produkter till Iran får sin betalning av europeiska importörer av iranska varor och
tvärtom. INSTEX fungerar enbart inom de handelssektorer som inte omfattas av Förenta staternas
sanktioner.
2020 IV tilläggsb.

100 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av sådana tilläggsuppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som gäller förhindrande av korruption och missbruk.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

50 000
23 857 000
20 782 999
20 230 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 195 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 120 000 euro av ändringar i informationssystem till följd
av det s.k. ECN+-direktivet och 75 000 euro av sådana ändringar av informationssystem som den
nya fordonslagen förutsätter av indrivningssystemet vid Rättsregistercentralen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

195 000
8 173 000
8 471 000
9 576 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för genomförande av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom justitieministeriets förvaltningsområde (Hilda).
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 200 000
538 000
245 000
115 000

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för understöd till Flyktingrådgivningen rf.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (1 000 euro)
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer
(högst)
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst)
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst)
Sammanlagt

4 855
3 955
4 495
13 305

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det statsunderstöd som beviljas för verksamheten vid
Flyktingrådgivningen rf, och det riktas till dispositionsplanens punkt Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

300 000
13 005 000
9 018 429
8 332 287

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 333 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 78 000 euro till följd av att
en del av bestämmelserna om ändringssökande i barnskyddslagen, med avvikelse från regeringens proposition, bibehölls oförändrade och som tillägg 411 000 euro till utgifter för anskaffning
av videokonferensutrustning.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

333 000
255 060 000
251 315 000
252 023 000
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04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 320 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det ökade antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 320 000
690 000
75 135 000
72 271 000
65 609 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att av anslaget får användas högst 2 050 000 euro
till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att Ahtium Abp:s konkurs överförs till offentlig utredning.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

50 000
75 805 000
77 561 533
78 838 600

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 65 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av sådana tilläggsuppgifter i anslutning till programmet för
bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som ska förbättra möjligheterna att utreda penningtvätt, ekonomiskt missbruk och andra ekonomiska brott.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

65 000
103 247 000
101 690 000
101 322 000
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30. Åklagarna
01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tryggandet av Åklagarmyndighetens verksamhet.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 500 000
48 146 000
45 848 000
45 042 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 95 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget utgör 75 000 euro en överföring till moment 32.01.01 och föranleds av att den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring i enlighet med regeringsprogrammet
överförs till arbets- och näringsministeriet, och 20 000 euro en överföring till moment 24.01.01
för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet fr.o.m. den 1 augusti 2020.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-95 000
15 079 000
14 447 000
13 974 000

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 130 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för ordnandet av Krishanteringscentrets tjänster.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-130 000
2 358 000
1 461 000
1 752 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 927 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den tilläggsfinansiering som EU-kommissionen beviljar
Finland för utvecklande av det europeiska systemet för reseinformation och inresetillstånd (ETIAS), för genomförande och utvecklande av Schengens informationssystem (SIS II och III) och
för ett allmänt utvecklande av it-system.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

6 927 000
21 040 000
43 165 000
18 875 000

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av tryggande av polisens operativa funktionsförmåga, 1 000 000 euro av den tillfälliga stängningen av landskapet Nyland till följd av
coronavirusepidemin och 800 000 euro av uppförande av laddstationer för hybridbilar på polisstationer och vid riksomfattande polisenheter.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

11 800 000
300 000
5 553 000
763 152 000
759 575 000
738 069 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 000 000 euro av finansiering för upprätthållandet av
den operativa kapaciteten och 2 000 000 euro av extra kostnader för bevakningen av de inre gränserna.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

7 000 000
8 380 000
3 000 000
244 599 000
236 780 000
238 122 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till kostnader för upphandling och
tjänster i anslutning till reformen av den tekniska övervakningen av land - och sjögränsen så att
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smärre anskaffningar av förnödenheter och tjänster som föranleds av projektet betalas med ämbetsverkets omkostnadsanslag.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av en modernisering av det tekniska
övervakningssystemet för land - och sjögränserna och 5 000 000 euro av det anslag som reserverats för planering av två nya utsjöbevakningsfartyg.
Ändringen av motiveringen till momentet gör det möjligt för Gränsbevakningsväsendet att i någon mån inom ramen för användningsändamålet för omkostnadsanslaget använda omkostnadsanslaget för smärre anskaffningar av förnödenheter och tjänster som behövs för reformen av den
tekniska övervakningen av land- och sjögränsen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

15 000 000
23 510 000
9 010 000
15 500 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 88 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisbehandling vid Finlands ständiga
representation i EU fr.o.m. den 1 augusti 2020.
2020 IV tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-88 000
600 000
16 907 000
16 326 000
17 802 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 503 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 200 000 euro av utvecklande av nödcentralsdatasystemet och annat nödvändigt utvecklande samt av underhåll av det tidigare systemet, och 303 000
euro av en överföring från moment 24.01.01 för kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära
tjänster vid Nödcentralsverket fr.o.m. den 1 augusti 2020.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 503 000
125 000
57 834 000
54 601 000
49 855 000
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40. Migration
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 52 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att resurserna för hjälpsystemet för offer för människohandel ska tryggas.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

52 000
55 213 000
39 620 000
49 750 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga representation i EU från och med den 1 augusti 2020.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-20 000
16 796 000
16 012 000
14 283 000

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 004 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 22 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 5 862 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2019 samt som tillägg
5 000 000 euro för anställning av avtalsbundna soldater (96 årsverken) och annan visstidsanställd
personal (56 årsverken), 2 000 000 euro för de kostnader som förorsakas Försvarsförvaltningens
byggverk av genomförandet av projektet Försvarsfastigheter, 3 200 000 euro för de brådskande
anskaffningar som hänför sig till rengöring och skydd och annat som krävs för coronaepidemin,
1 800 000 euro för inhemska anskaffningar av ammunition för utbildning och av krut, 1 300 000
euro för förlikningsavtal och advokatkostnader i samband med ett projekt som gäller minjaktfartyg, 600 000 euro för en fortsättning av ett projekt för rengöring av andningsskydd, 800 000 euro
för kostnaderna för kabelarbeten inom två stigområden i Tikkakoski, 86 000 euro till följd av ändringar i valutakurserna 2019, 80 000 euro för tillsyn över innehavet av fastigheter och markområden (1 årsverke) och 22 000 000 euro som föranleds av ombudgetering av ett återtaget anslag.
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Det återtagna anslaget har ombudgeterats, eftersom betalningstidpunkterna för de anskaffningar
av underhåll av materiel som gjorts med hjälp av beställningsfullmakter för omkostnader till denna del flyttas till 2021, och reservationsanslaget för 2019 är inte längre disponibelt då.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2020 IV tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

31 004 000
600 000
1 932 248 000
1 932 250 000
1 939 124 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet dras det av 747 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 243 659 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det år 2020 i syfte att förbättra det militära
försvarets prestationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av
försvarsmakten så att de 2020—2024, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får
föranleda staten utgifter på högst 68 820 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2020).
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 3 675 000 euro för valutakursändringar 2019 och 272 000 euro för kostnadsnivåjustering enligt den faktiska indexutvecklingen 2019 samt som tillägg 1 200 000 euro för en tidigareläggning av produktifieringen av signalnätet, 1 000 000 euro för tidigareläggning av den inhemska anskaffningen av ammunition för
2020 och 1 000 000 euro för anskaffning av gasdetektorer.
Ökningen av maximibeloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2020) med 10 000 000 euro föranleds av att tilläggsanskaffningarna av närradio och
fordonsradio har tidigarelagt.
Till följd av den ovannämnda ändringen i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt
följande:
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Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

2020

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2014)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2016)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2017)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2018)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2019)
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2020)
Ny beställningsfullmakt sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2021

2022

2023

Sammanlagt
fr.o.m.
2024—
2020

22 000

22 000

12 355

12 355

105 913

27 299

25 772

20 587

337 280

288 276

241 028

236 060

32 035

18 795

3 550

509 583

334 370

270 350

256 647

20 200
20 200

30 920
30 920

15 700
15 700

1 000
1 000

529 783

365 290

286 050

257 647

2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

52 771

232 342

294 278 1 396 922
54 380
347 049 1 717 999

1 000
1 000

68 820
68 820

348 049 1 786 819

-747 000
779 440 000
790 472 000
525 842 000

19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till anställning av visstidsanställd
personal motsvarande högst 39 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Inom försvarsmakten har personalbehovet preciserats så att antalet årsverken
2020 är 39.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
10 000 000
—
4 600 000

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 273 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
01.
03.
04.
05.
07.
08.
09.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor
Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s
stridsgrupper samt för överföringsersättningar
10.
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
11.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
12.
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini
15.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
16.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
17.
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
19.
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI)
20.
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden eller av
deltagande i den nordiska Base Camp-poolen, för utgifter för eventuella
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

1 164 000
1 135 000
5 710 000
4 505 000
5 854 000
14 280 000
410 000
80 000
656 000
150 000
7 405 000
308 000
265 000
475 000

16 989 000
59 386 000

F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2019.
EUNAVFOR MED-insatsen Sophia i Medelhavet avslutades den 31 mars 2020 och det grundades en ny militär krishanteringsinsats i Medelhavet, EUNAVFOR MED Irini, som Finland deltar
i från och med den 17 april 2020. Till dispositionsplanen under momentet har fogats en ny punkt
12, Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini, för vilken det genom en överföring från punkt
10 i dispositionsplanen anvisas 150 000 euro.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
03.
04.

Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan

-1 100 000
-2 000 000
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Ändringar i dispositionsplanen (euro)
05.
08.
10.
12.
15.
16.
17.
20.

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon (UNIFIL)
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden eller av
deltagande i den nordiska Base Camp-poolen, för utgifter för eventuella
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-4 850 000
1 900 000
-150 000
150 000
-5 400 000
-96 000
-250 000

11 523 000
-273 000

-273 000
59 659 000
58 380 000
58 381 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 850 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 800 000 euro av beredning och verkställande av skattelagstiftning och förvaltningspolitik och 50 000 euro av den verksamhet för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism som ingår i programmet för bekämpning av grå ekonomi.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

850 000
34 197 000
31 201 000
32 193 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggsutgifter för projektet för att utveckla försvarsförvaltningens fastighetssystem. I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter
och till vissa lagar som har samband med den (RP 31/2020 rd).
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

300 000
545 000
445 000
245 000
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10. Beskattningen och Tullen
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 328 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att inom projekten för totalreformen av tullklareringssystemen får ingås avtal så att de, tidigare ingångna förbindelser medräknat, får medföra utgifter för
staten till ett belopp av högst 64 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 660 000 euro av beredskap för utgifter av engångsnatur
som föranleds av ändringarna i mervärdesskattedirektivet och 668 000 euro av tilläggsutgifter
som föranleds av skyldigheten att använda TUVE-tjänster.
Ökningen av fullmakten med 10 500 000 euro föranleds av Europeiska kommissionens ändringar
i tidtabellen för ikraftträdandet (den fleråriga strategiska planen, MASP), som påverkar totalreformen av tullklareringen. Tidtabellen har ändrats från det ursprungliga till att bli fem år längre
(2015—2025). Den förlängda tidtabellen och uppskjutandet av den europeiska kravbestämningen
har påverkat genomförandet av projektet och höjt kostnaderna för det. Kostnaderna påverkas också av slopandet av gränsen för uppbörd av mervärdesskatt, som träder i kraft vid ingången av
2021.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

4 328 000
166 099 000
168 168 000
165 606 000

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras som ett nettoanslag.
F ö r k l a r i n g : Ändringen till nettobudgetering möjliggör bl.a. intäktsföring av den särskilda
finansieringen under momentet. Momentet är till sin karaktär ett omkostnadsmoment.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
11 980 000
11 980 000
1 727 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de återbetalningar enligt beslutet om skattelättnader från
2012 som 2020 görs till ett större belopp än beräknat.

62

28.20

2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

10 000 000
8 000 000
25 406 659
22 025 683

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en preciserad uppskattning av utfallet av exportrestitutionen av bilskatt.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

3 000 000
6 000 000
5 668 683
4 157 784

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av Statskontorets administrationskostnader för beviljande
och utbetalning av företagsstöd för att hjälpa företag på grund av coronaviruskrisen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

6 000 000
28 314 000
24 682 000
24 409 000

88. Senatfastigheter
2. Investeringar
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheters investeringar år 2020 får föranleda utgifter till ett belopp av högst 442 miljoner euro, varav 60 miljoner euro reserveras för utgifter som föranleds av upplösning av Senatfastigheters dotterbolag och 57 miljoner euro reserveras för omstrukturering av lånet till Senatfastigheters intressebolag Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a (Musikhuset).
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter berättigas att
— med stöd av 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om statliga affärsverk (1063/2010) betala högst 3
miljoner euro till grundkapitalet för Senatfastigheters dotterbolag Försvarsfastigheter som ska
bildas
— trots 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/
2002) och om övriga villkor i den lagen uppfylls överlåta statlig fastighetsförmögenhet som be-
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står av hela aktiestocken i fastighetsaktiebolaget Helsingin Kulttuuritalo samt av fastigheten 9112-357-6. Egendomen finns på adresserna Sturegatan 4 och Sturegatan 2A. Aktierna och fastigheten 91-12-357-6 kan också överlåtas separat. Egendomen kan också överlåtas så att fastigheten
91-12-357-7, som ägs av fastighetsaktiebolaget Helsingin Kulttuuritalo, och de byggnader som
finns på fastigheten överlåts tillsammans eller separat med den ovannämnda fastigheten 91-12357-6, som är i Senatfastigheters ägarbesittning.
F ö r k l a r i n g : Det lån som Senatfastigheter beviljat Musikhuset förfaller till betalning i september 2020. Lånekapitalet uppgår då till 57 miljoner euro. I enlighet med den gällande lagen om
statliga affärsverk är det inte möjligt att refinansiera verksamheten med ett nytt lån som Senatfastigheter beviljat eller med en förlängning av lånetiden. Återbetalningen av lånet genomförs genom att Musikhusets skuld omvandlas till eget kapital med ett finansieringsvederlag av engångsnatur som Senatfastigheter betalar. Arrangemanget har ingen effekt på kassaflödet. De finansieringsvederlag som Senatfastigheter betalar rapporteras som en del av investeringarna.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den (RP 31/2020 rd). Åtgärderna i anslutning till bildandet av Försvarsfastigheter beräknas medföra kostnader på sammanlagt högst ca 3 miljoner euro år 2020. Affärsverket orsakas
genast efter inrättandet administrativa kostnader samt projektkostnader i anslutning till inrättandet av Försvarsfastigheter.
Den fastighetsförmögenhet som försäljningsfullmakten gäller är belägen i Helsingfors stad i
stadsdelen Alphyddan. Det är fråga om det s.k. Kulturhuset och det tidigare institutet för lärare i
huslig ekonomi invid det samt ett underjordiskt arkivutrymme mellan dessa byggnader.
Sturegatan 4/Kulturhuset
Fastighetens areal är 4 762 m². På fastigheten finns en byggnad ovan jord som byggdes 1958 och
vars areal är cirka 9 600 m². Byggnaden har skyddats genom statsrådets beslut 1989. Detaljplanebeteckningen för Sturegatan 4 är YY, kvartersområde för kulturbyggnader. Byggnaden är i planen skyddad med beteckningen sk, byggnad som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen.
Fastighetsaktiebolaget Helsingin Kulttuuritalo äger marken på Sturegatan 4 och de byggnader
som finns på den.
Sturegatan 2A/tidigare institutet för lärare i huslig ekonomi
Fastighetens areal är 3 943 m². På fastigheten finns en byggnad ovan jord som år 1956 ursprungligen byggdes för Helsingin kotitalousopettajaopisto (institutet för lärare i huslig ekonomi). Objektets areal är cirka 4 520 m² och den är i sin helhet uthyrd till Museiverket. Byggnaden har skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen 2010. Sturegatan 2A har i detaljplanen angetts som kvartersområde för undervisningsbyggnader, YO. Fastighetsaktiebolaget Helsingin Kulttuuritalo äger
de byggnader som finns på Sturegatan 2A och marken på Sturegatan 2A är i Senatfastigheters
ägarbesittning.
Sturegatan 2—4/underjordiskt arkivutrymme
Det underjordiska arkivutrymme som sträcker sig under båda de fastigheter som ska säljas färdigställdes 2010. Det har en areal på cirka 2 080 m². Museiverket konstaterade i sitt utlåtande den
21 februari 2020 att fastigheten har betydande kulturhistoriska värden enligt 4 § 2 mom. 2 punk-
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ten i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002). Därför behövs riksdagens samtycke till att försäljningen inleds för att objektet ska kunna överlåtas.
I Museiverkets utlåtande konstateras att skyddet av båda fastigheterna med tanke på byggnadsskyddet har tryggats genom gällande skyddsbestämmelser och att överlåtelsen av dem utanför
staten i sig inte torde äventyra bevarandet av byggnadernas värden. Det avgörande är att hitta en
ansvarsfull ägare till byggnaderna och funktioner som på ett naturligt sätt lämpar sig för byggnadernas särdrag och tryggar deras historiska kontinuitet. När det gäller Kulturhuset är det viktigt
att i synnerhet hålla byggnadens saldel och även andra lokaler som lämpar sig bl.a. för möten i
bruk, så att de fortfarande är öppna för allmänheten. Det underjordiska arkivutrymmet ägs av fastighetsaktiebolaget Helsingin Kulttuuritalo.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
—
—
—

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 35 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en korrigering av kalkylen över inflödet av årsavgifter
med beaktande av att årsavgifterna för registrering av kreditgivare och kreditförmedlare slopas
vid ingången av 2020.
Ett motsvarande avdrag har beaktats under moment 11.19.09.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-35 000
2 925 000
56 505 000
54 604 000
50 846 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 28.70.02 för utveckling av den nationella
annonseringsplattformen för nationell offentlig upphandling Hilma.
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2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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-5 000 000
2 500 000
42 700 000
4 700 000
5 301 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.01 till utveckling av den nationella annonseringsplattformen för offentlig upphandling Hilma.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

5 000 000
5 500 000
5 500 000
5 000 000

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 25.01.21 för genomförande av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom justitieministeriets förvaltningsområde (Hilda).
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-1 200 000
13 872 000
4 745 000
8 726 000

21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till beredning av ändringar som hänför sig till det nationella inkomstregistret och utvecklande
av inkomstregistret samt till övriga tilläggsutgifter som föranleds av anskaffningar och utvecklande som dessa ändringar förutsätter
2) till projektledning i anslutning till ändringarna i inkomstregistret, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande
och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk.
Anslaget får också användas till löneutgifter för anställda.
F ö r k l a r i n g : Motiveringen har ändrats för att anslaget också ska kunna användas för utgifter
för genomförande och ibruktagande av de utvidgade uppgifterna i fråga om inkomstregistret.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
1 000 000
19 000 000
15 663 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 783 000 euro.
Anslaget får användas
1) till planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den
2) till behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som
stöder digitalisering
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 5 783 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är en ombudgetering av det återtagna anslaget som gör det möjligt för
statliga ämbetsverk och inrättningar att ansöka om stöd för produktivitetsfrämjande projekt som
genomförs med hjälp av robotteknik, artificiell intelligens och annan ny teknik.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2020 IV tilläggsb.
2018 bokslut

5 783 000
8 250 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 486 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en förändring av de beräknade inkomster som i statsbudgeten för 2020 ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/
1991).
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-5 486 000
-25 677 000
4 000
249 719 000
244 310 990
244 648 862
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90. Stöd till kommunerna
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro.
Anslaget får användas till Kommuninformationsprogrammet och till åtgärder i anslutning till genomförandet av det, till utveckling av den digitala säkerheten i kommunerna och till samordning
av digitalt stöd 2020 samt till avlönande av visstidsanställd tilläggspersonal motsvarande högst
fem årsverken som föranleds av dessa projekt.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är ombudgetering av det återtagna anslaget, vilket gör det möjligt att
avsluta Kommuninformationsprogrammet och slutföra verksamhetsmodellen samt genomföra åtgärderna för digital säkerhet i kommunerna.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2020 IV tilläggsb.
2018 bokslut

2 000 000
6 075 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 832 700 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 60 000 000 euro av anslaget får användas för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 550 000 000 euro av en temporär höjning av statsandelen
för kommunal basservice, 112 300 000 euro av en temporär höjning av statsandelen för basservice som riktas till tjänster för barn, unga och familjer, 50 000 000 euro av en höjning av kommunernas statsandel enligt prövning, 3 400 000 euro av en temporär höjning av skyddsdelen för utkomstskyddet för arbetslösa, 60 000 000 euro av säkerställandet av en fungerande service för äldre, 17 700 000 euro av en ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, varav 5 000 000 euro är en
överföring från moment 33.60.39 och 9 300 000 euro föranleds av inverkan av de slutliga bestämningsfaktorer som används vid beräkningen av statsandelen för 2020 samt 30 000 000 euro som
överföring från moment 28.90.32.
Genom en höjning av statsandelen med 550 000 000 euro underlättas de utmaningar för kommunernas ekonomi som beror på coronapandemin och de restriktioner som hänför sig till den. Av
detta anvisas kommunerna 180 000 000 euro med ett lika stort belopp per invånare (32,80 euro/
invånare) och 370 000 000 euro kommunerna i förhållande till utdelningen av kommunalskatten
år 2020.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så
att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,46 % till 25,51 % år 2020. I
ändringen har som tillägg beaktats 0,05 procentenheter i anslutning till lagen om ändring av lagen
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om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster
för äldre enligt regeringsprogrammet så att statsandelsprocenten är 100. Lagen ska också ändras
så att kommunerna år 2020 betalas en engångsersättning för merkostnaderna i anslutning till
coronapandemin. Dessutom föreslås det att lagen ändras så att statsandelen för kommunal basservice höjs temporärt med 106,73 euro per invånare under 18 år. Avsikten är att höjningen ska riktas
till socialservice för barn, unga och familjer samt mentalvårdstjänster för barn och unga. Lagen
ändras dessutom så att statsandelen för kommunal basservice höjs temporärt med 50,07 euro per
invånare som fyllt 65 år. Syftet med höjningen är att säkerställa att tjänsterna för äldre är tillräckliga, effektiva och ges i rätt tid i det exceptionella läget till följd av coronapandemin och under
återhämtningen efter pandemin. Dessutom föreslås det att lagen ändras så att statsandelen för
kommunal basservice höjs temporärt med 9,11 euro per invånare för att finansiera ökningen av
statsandelen enligt prövning.
Enligt förslaget ska lagen också ändras så att statsandelen för kommunal basservice år 2020 sänks
med 1,82 euro per invånare i anslutning till genomförandet av kommunernas incitamentssystem
för digitalisering (tidigare var avdraget 7,29 euro per invånare) och statsandelen för basservice
höjs temporärt med 0,62 euro per invånare i samband med höjningen av utkomstskyddet för
arbetslösa. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 805 700 000 euro till följd
av lagändringen.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. I propositionen föreslås bl.a. att det ska
fastställas en minimidimensionering av vårdare för serviceboende med heldygnsomsorg och
institutionsvård för äldre. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020. Vid ändringen av
anslaget har som tillägg beaktats 17 700 000 euro på grund av lagändringarna.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

832 700 000
7 074 155 000
8 730 423 729
8 575 483 792

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 28.90.30.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

-30 000 000
40 000 000
30 000 000

34. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av coronavirusepidemin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 200 000 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till en sådan samkommun för ett sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård, som kompensering för kostnader och
eventuella underskott till följd av coronavirusepidemin.
F ö r k l a r i n g : Regeringen har beslutat att kompensera sjukvårdsdistrikten för de tilläggskostnader som coronakrisen föranleder dem. Den pandemi som coronaviruset orsakar ökar sjukvårdsdistriktens kostnader i synnerhet i form av ökade kostnader för intensivvård och vård på vårdavdelning, virustest, tilläggskostnader för skyddsutrustning och personalutbildning samt sådana
fasta utgifter för beredskap inför pandemin som inte kan täckas med avgiftsinkomster. Sjukvårdsdistrikten har flyttat icke-brådskande vård till en senare tidpunkt, varför de inte får försäljnings och avgiftsinkomster, avtalad och beställd produktion genomförs inte och vårdåtgärder flyttas till
2021.
Statsunderstöd beviljas sjukvårdsdistrikten för att täcka kostnaderna för och eventuella underskott till följd av coronaviruspandemin. På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/
2001) och finansministeriet är statsbidragsmyndighet.
Som kostnader som berättigar till statsunderstöd beaktas också sjukvårdsdistriktets kostnader för
att skicka personal inom hälso- och sjukvården till Åland.
2020 IV tilläggsb.

200 000 000

92. EU och internationella organisationer
Fullmakt
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att det får ingås förbindelser för höjning av Nordiska
investeringsbankens kapital så att Finlands andel av bankens inbetalda kapital höjs från
74 162 766,64 euro till 149 803 085,19 euro och av kapital som ska betalas på begäran från
1 088 148 207 euro till 1 482 690 785,19 euro. Höjningen av det inbetalda kapitalet görs med
medel ur bankens kreditriskfond.
Efter att kapitalhöjningen trätt i kraft återkallas riksdagens samtycke till statsrådet att ställa en
statlig proprieborgen för betalning av miljöinvesteringslån som Nordiska investeringsbanken beviljat eller garanterat och för uppfyllande av andra avtalade villkor samt riksdagens samtycke till
statsrådet att ställa proprieborgen för betalning av projektinvesteringslån som Nordiska investeringsbanken beviljat eller garanterat och för uppfyllande av övriga avtalade villkor.
F ö r k l a r i n g : Nordiska investeringsbankens fullmäktige beslutade i maj 2019 att modernisera
bankens kapital- och likviditetsförvaltning. För utlåning utanför bankens ägarstater har det funnits två särskilda lånesystem – projektinvesteringslån och miljöinvesteringslån. För de risker som
dessa lån medför har det funnits en särskild kreditriskfond för projektinvesteringslån samt garantier som ägarstaterna beviljat både för miljöinvesteringslån och för projektinvesteringslån.
Kreditriskfonden för projektinvesteringslån uppgår till 427 000 000 euro och ägarstaternas garantier till sammanlagt 1 800 000 000 euro. I det nya systemet höjs det inbetalda kapitalet med
kreditriskfondens medel och det kapital som betalas på begäran med beloppet av ägarstaternas
garantier för projektinvesteringslån. Bankens kapital ökar från 6 142 000 000 euro till
8 369 000 000 euro. Det inbetalda kapitalet ökar från 419 000 000 euro till 846 000 000 euro.
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Finlands andel av det inbetalda kapitalet stiger från 74 162 766,64 euro till 149 803 085,19 euro
och av det kapital som ska betalas på begäran från 1 088 148 207 euro till 1 482 690 785,19 euro.
Eftersom höjningen av det inbetalda kapitalet görs ur bankens kreditriskfond medför kapitalökningen inga direkta betalningsskyldigheter för Finland.
Den garanti på sammanlagt 266 000 000 euro för miljöinvesteringslån som beviljats av ägarstaterna slopas helt.
Till följd av ändringen tas ägarstaternas direkta garantier ur bruk. Arrangemanget förtydligar bankens kapitalstruktur samt kapital- och likviditetsförvaltningen. Arrangemanget minskar också
ägarstaternas övergripande ekonomiska ansvar.
Riksdagen godkände 1994 en statsborgen på högst 357 095 000 euro som säkerhet för Nordiska
investeringsbankens projektinvesteringslån och 2002 en statsborgen på högst 53 200 000 euro
som säkerhet för bankens miljöinvesteringslån. Båda riksdagens samtycken till statsborgen kan
upphävas, vilket minskar statens ansvar med högst 53 200 000 euro.
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att statsrådet kan besluta om lån enligt 3 kap. 8 § 1
mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) till fonden för finansiell stabilitet upp till ett belopp av högst 2 000 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt artikel 10.9 i insättningsgarantidirektivet ska medlemsstaterna se till att
insättningsgarantisystemen förfogar över lämplig alternativ finansiering för att med kort varsel
kunna erhålla finansiering för att kunna tillgodose de fordringar som ställs på dessa insättningsgarantisystem. Bestämmelsen har genomförts genom 3 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014), som gäller upplåning till fonden. Utlåningen förutsätter i enlighet
med 82 § i grundlagen alltid riksdagens samtycke, som ska ges till ett belopp av högst
2 000 000 000 euro. Det föreslagna beloppet är det sammanlagda maximibeloppet av alla eventuella lån till insättningsgarantifonden, dvs. inbegriper t.ex. eventuella lån från banksektorn och
lån från staten.
I 3 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet finns ett bemyndigande för statsrådet
att besluta om upptagande av lån och villkoren för detta med riksdagens samtycke. Riksdagens
förhandsgodkännande för eventuella lån på högst två miljarder euro främjar ett snabbt genomförande av lånearrangemangen och fullgörandet av insättningsgarantifondens lagstadgade skyldighet att ersätta insättningar.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
3 633 000
3 953 000
2 947 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de ersättningar för reseutgifter under EU-ordförandeskapet som överförts från 2019 och som har betalats under 2020.
Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.93.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

700 000
2 300 000
2 600 000
1 500 000

68. Finlands andel av höjningen av grundkapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad
och utveckling och Internationella finansieringsbolaget (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget när det gäller Finlands första betalningsandelar
till Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling ( International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) och Internationella finansieringsbolaget ( International
Finance Corporation, IFC) får användas så att den första betalningsandelen för IBRD:s del uppgår till 8 100 000 euro och för IFC:s del till 6 200 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till mervärdesskatteutgifter som ingår i betalningar till Internationella banken för återuppbyggnad och
utveckling.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Finland år 2020 får förbinda sig till
1) en höjning av grundkapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, enligt vilken det i en allmän emission tecknas 1141 aktier i banken och i en riktad emission 1146
aktier i banken, till ett värde av sammanlagt 35 823 769,60 amerikanska dollar, vilket föranleder
utgifter på sammanlagt 33 000 000 euro åren 2020—2023.
2) en höjning av Internationella finansieringsbolagets grundkapital, enligt vilken det tecknas
33 952 aktier i bolaget till ett värde av 33 952 000 amerikanska dollar, vilket föranleder utgifter
på sammanlagt 31 000 000 euro åren 2020—2024.
3) en höjning av garantikapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling på
240 068 475,40 amerikanska dollar. Höjningens motvärde i euro är216 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslagsökningen föranleds av valutakursförändringar.
Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att också använda anslaget för
mervärdesskatteutgifter som ingår i betalningar till Internationella banken för återuppbyggnad
och utveckling.
Den i budgeten 2020 beviljade fullmakten att förbinda sig till en höjning av grundkapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling med 31 900 000 euro, en höjning av Internationella finansieringsbolagets grundkapital med 30 200 000 euro och en höjning av garantikapital i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling med 213 500 000 euro ändras
till amerikanska dollar (USD 1,1116; 1.6.2020). Samtidigt ges Finland fullmakt att i den allmänna
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emissionen för Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling teckna 1141 aktier och
i bankens riktade emission teckna 1146 aktier samt att i Internationella finansieringsbolagets
emission teckna 33 952 aktier i bolaget.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget

100 000
14 200 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att den genomsnittliga kassan varit större än beräknat,
vilket beror på en betydande ökning av den beräknade medelsanskaffningen 2020.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

17 900 000
12 600 000
12 567 583
11 550 237
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings-och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 500 000 euro av anslaget får användas till finansiering av utvecklingsprojekt som har godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för organisering av arkiv.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-25 000
17 847 000
17 755 000
17 777 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 135 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av det nationella åtgärdsprogrammet för
förebyggande av våldsam radikalisering och extremism.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

135 000
67 744 000
64 833 000
68 724 000

30. Utvecklande av skolelevernas hobbyverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som hänför sig till utvecklande och ordnande av avgiftsfri hobbyverksamhet för barn och unga.

74

29.01

F ö r k l a r i n g : Med anslaget stöds hobbyverksamhet för barn och unga genom att avgiftsfri
hobbyverksamhet kopplas samman med skoldagen. Avsikten är att en pilot av modellen ska genomföras i Finland under hösten 2020.
2020 IV tilläggsb.

10 000 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
2.

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §)
Understöd till Finlands Sjömanskyrka
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av
byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)
3.
Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens
hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda
området
4.
Understöd till registrerade religionssamfund
5.
Understöd för främjande av dialogen mellan religioner
6.
Understöd för stödjande av de evangelisk-lutherska och ortodoxa
församlingarnas diakoniverksamhet
Sammanlagt

2 579 000
134 000
52 000
32 000
824 000
110 000
4 500 000
8 179 000

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stöd till församlingarnas diakoniarbete under undantagsförhållandena och när samhället återhämtar sig från krisen. Avsikten är att understöden ska beviljas kyrkans centralfond och kyrkostyrelsen i ortodoxa kyrkan som ska fördela understöden vidare till församlingarna. Understöden fördelas mellan församlingarna på kalkylerade grunder i
förhållande till folkmängden i den kommun eller de kommuner som finns inom församlingens
område.
Till följd av tillägget har det till dispositionsplanen för momentet fogats en ny punkt 6. Understöd
för stödjande av de evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarnas diakoniverksamhet.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

4 500 000
3 679 000
3 613 000
3 309 900

53. Utvecklande av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 20 000 000 euro av snabbverkande utvecklingsåtgärder i
fråga om kompetens för personer i arbetsför ålder och 500 000 euro av en förutredning om en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande.
Momentets rubrik har ändrats.

29.10
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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20 500 000
26 010 000
3 010 000
10 290 000

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt för det samarbete i fråga om livslångt
lärande som bedrivs inom EU och internationellt.
F ö r k l a r i n g : Strykningen av det bundna beloppet i punkt 2 gör det möjligt att på ett mer flexibelt och effektivt sätt använda anslaget till utvecklingsprojekt inom det fria bildningsarbetet och
inom organisationer som utför bildningsarbete samt till behoven av internationellt samarbete.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
118 415 000
15 487 000
41 557 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 115 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 70 000 000 euro
till betalning av statsunderstöd för stödjande av eleverna inom förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen och deras inlärning i syfte att jämna ut verkningarna av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset, högst 14 000 000 euro till statsunderstöd för stödjande
av utvecklingen, inlärningen och välbefinnandet hos barn inom småbarnspedagogiken och för utvecklande av en digital verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken i syfte att jämna ut verkningarna av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset, högst 17 000 000 euro till understöd för en repetition av och stödåtgärder för studierna för gymnasiestuderande och högst
4 600 000 euro för ersättning för förlorade avgiftsinkomster inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i syfte att jämna ut effekterna av coronavirusläget.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att högst 11 200 000 euro av anslaget får användas till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme.
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F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 9 900 000 euro av återbetalningar av inkomster från elevavgifter och inkomstbortfall till följd av att medelanskaffningen har avbrutits för läroanstalter
som omfattas av statsandelen per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning,
4 600 000 euro av ersättning för förlorade avgiftsinkomster till anordnare av morgon- och eftermiddagsverksamhet, 14 000 000 euro av behovet av stöd inom småbarnspedagogiken på grund
av coronavirusläget, 17 000 000 euro av behovet av stöd för gymnasieutbildning på grund av
coronavirusläget samt 70 000 000 euro av stöd för stödjande av elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

115 500 000
3 000 000
705 285 000
692 374 944
679 867 446

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 550 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att högst 34 468 000 euro av anslaget får användas till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ersättande av bortfallet av studieavgifter och förluster för
den avgiftsbelagda servicen till följd av coronavirusläget.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

21 550 000
165 216 000
155 075 778
162 262 079

20. Yrkesutbildning
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget 2020 får användas till betalning av utgifter för
avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Det tillfälliga tillägget på två årsverken 2020 föranleds av coronavirusläget och
av de tilläggsuppgifter som genomförandet av reformen leder till.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
12 706 000
26 979 000
26 737 000
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30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att 932 504 000 euro av anslaget får användas till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1
mom. i den ovannämnda lagen.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 181 200 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför
sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 350 studerandeår.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 16 500 000 euro av inledande av utbildning av 5 000 nya
närvårdare 2020—2024 i enlighet med regeringens proposition om en ändrad personaldimensionering för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre och
30 000 000 euro av de handlednings- och stödåtgärder som behövs med anledning av coronavirusläget för att förhindra avbrott i studierna och för att göra det möjligt med yrkesprov för studerande som håller på att bli färdiga.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

46 500 000
917 598 000
825 458 996
799 116 282

40. Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaruoch apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar, samordning av forskningsprogram samt av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras
under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2020 ingås förbindelser till ett värde av
438 084 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget på 81 000 000 euro till fullmakten föranleds 6 000 000 euro av åtgärder för att stärka EuroHPC-ekosystemet, 20 000 000 euro av vetenskaplig forskning som hänför sig till krisberedskap och försörjningsberedskap, 25 000 000 euro av en ny utlysning inom
flaggskeppsprogrammet, 10 000 000 euro av finansieringen av samarbetsnätverket för den nya
flexibla partnerskapsmodellen och 20 000 000 euro av åtgärder för att stärka forskningens nationella infrastruktur.
Tillägget till fullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 26 000 000 euro år
2020, 32 000 000 euro år 2021, 20 000 000 euro år 2022 och 3 000 000 euro år 2023.
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 81 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggsfinansiering av nödvändiga behov inom den ordinarie verksamheten.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

81 000
1 629 000
1 665 000
1 656 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 6 000 000 euro av anslaget får
användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stärkandet av handledningen
av högskolestuderande och stödet för de studerandes välmående.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de åtgärder som på grund av coronavirusläget behövs för
att stärka handledningen av de studerande och stödet för de studerandes välmående vid universitet
och yrkeshögskolor.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

6 000 000
31 119 000
32 523 000
169 375 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 67 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 82 600 000 euro av anslaget får användas till behovsprövad finansiering av universitet.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 62 000 000 euro av ett tillägg av engångsnatur till universitetens nybörjarplatser åren 2020—2021 och 5 000 000 euro av en ökning av den öppna universitetsundervisningen. Preliminärt uppskattas ökningen av engångsnatur av nybörjarplatserna
uppgå till sammanlagt 2 600 platser. Personer som står utanför utbildning och arbetsliv kan också
erbjudas befrielse för viss tid från studieavgifter inom den öppna universitetsundervisningen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

67 000 000
1 874 209 000
1 767 113 000
1 767 428 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den inverkan på anslagen som ökningen av bevillningsfullmakten på 81 miljoner euro har och den riktas till stärkande av kompetensen i fråga om Eu-
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roHPC-ekosystemet och vetenskaplig forskning som hänför sig till krisberedskap och försörjningsberedskap.
2020 IV tilläggsb.
2020 III tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

26 000 000
3 000 000
280 104 000
251 783 030
245 175 193

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 67 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 76 770 000 euro av anslaget får användas till behovsprövad finansiering av yrkeshögskolor.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 62 000 000 euro av en ökning av engångsnatur av antalet
nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna åren 2020—2021 och 5 000 000 euro av en ökning av den
öppna yrkeshögskoleundervisningen. Preliminärt uppskattas ökningen av engångsnatur av nybörjarplatserna uppgå till sammanlagt 2 200 platser. Personer som står utanför utbildning och arbetsliv kan också erbjudas befrielse för viss tid från studieavgifter inom den öppna yrkeshögskoleundervisningen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

67 000 000
882 472 000
834 944 000
826 250 000

80. Konst och kultur
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en reparation på Västersvartö av den tekniska kopplingscentralen för informationsnät, säkerhetsnät och fastighetsautomation.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

400 000
700 000
2 095 000
2 224 000
2 290 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds till följd av coronavirusepidemin för att täcka nettoförluster
och balansera ekonomin..
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2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 700 000
591 000
21 754 000
20 999 000
19 952 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 240 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av engångskostnader till följd av att datacentret flyttas.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

240 000
5 211 000
5 199 000
4 889 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en förflyttning av museiföremål och kringmaterial till ett
klimatreglerat lagerutrymme.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

100 000
6 885 000
6 750 000
6 011 000

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en anskaffning av användarlicenser för elektroniskt
material för barn och unga till följd av coronavirusläget.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

800 000
5 012 000
4 560 000
3 700 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 600 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
för byggande och grundlig reparation av kulturlokaler, för kostnader för underhåll och grundlig
reparation av föreningshus samt för produktion av filmer och dramaserier.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det anslag som överförts från 2019 får
användas till beviljande av understöd för kostnader som föranleds av ordnandet av förvaltningen
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och skötseln av sanatoriet i Pemar, under förutsättning att det för förvaltningen av sanatoriet bildas en stiftelse och ett fastighetsaktiebolag till vilka Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överlåter
sanatoriets fastighet och lösöre utan ersättning.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av stöd för byggande och grundlig reparation av kulturlokaler, 3 000 000 euro av stöd för föreningshus, 5 000 000 euro av stöd för produktion av filmer och dramaserier och 9 600 000 euro av stöd för kulturevenemang som till följd
av coronavirusläget ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat.
Kompletteringen av motiveringen till momentet 2019 gör det möjligt att använda anslaget också
till det fastighetsbolag som bildas för förvaltningen av sanatoriet i Pemar.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

20 600 000
40 300 000
4 890 000
4 370 000
9 380 000

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja
statsunderstöd på högst 30 000 000 euro för kostnaderna för det anläggningsprojekt och projekt
för grundlig reparation som gäller Nationalteaterns lilla scen.
F ö r k l a r i n g : Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter så att det från
moment 29.80.52 beviljas högst 20 000 000 euro år 2021 och från moment 29.80.50 högst
10 000 000 euro år 2022.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
257 570 000
247 042 783
238 839 355

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 460 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
Museiverket
2.
Förvaltningsnämnden för Sveaborg
Sammanlagt

799 000
4 560 000
5 359 000

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 380 000 euro av en sanering till följd av fuktskador och
konstruktioner som innehåller skadliga ämnen av förvaltningsnämndens kontorslokal och av mö-
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tes- och festlokalen Barlastrummet samt 1 080 000 euro av ombyggnad och underhåll av lokaler
och fastighetsförmögenhet på Sveaborg.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 460 000
3 899 000
6 046 000
3 688 000

90. Idrottsverksamhet
30. Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 815 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till betalning av understöd av engångsnatur för byggande av idrottsanläggningar.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett stöd av engångsnatur för byggandet av idrottsanläggningar
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

6 815 000
19 600 000
8 000 000
3 800 000
7 000 000

91. Ungdomsarbete
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till betalning av understöd för ungdomsarbete och för uppsökande ungdomsarbete till stöd för skolor och
läroanstalter.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att ungdomsarbetet och det uppsökande ungdomsarbetet
stärks till stöd för skolor och läroanstalter.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

12 000 000
1 500 000
23 513 000
21 323 000
19 923 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utveckling av landsbygden
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget anvisas till rådgivning för gårdsbruksenheter och trädgårdsodlingar som har lidit av coronakrisen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

500 000
5 326 000
5 266 000
5 266 000

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stöd till den verksamhet som omfattar insamling och förmedling av vilda bär och av främjande av säsongssysselsättningen av unga på trädgårdsodlingar.
Avsikten är att genom tillägget säkerställa råmaterial för företag som förädlar vilda bär, trygga
tillgången till säsongsarbetskraft för trädgårdsodlingar och sysselsättningen av unga.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro.

300 000
4 055 000
3 905 000
3 905 000
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de anskaffningar av apparatur och utrustning som krävs
för testning av virusprover med anledning av coronavirussituationen (covid-19) i Livsmedelsverkets laboratorium.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

125 000
76 440 000
73 362 000

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 93 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2020 får ingås helt nya förbindelser om ekologisk produktion som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 så att de får föranleda utgifter på högst 21 000 000 euro av anslaget för 2021 och de följande åren.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 30.20.44. Av tillägget är 88 000 000
euro avsett att användas för 1-åriga förlängningar av de förbindelser och avtal om miljöersättningar som upphör 2020 och 5 000 000 euro avsett att användas för helt nya förbindelser om ekologisk produktion som ingås 2020. Det beräknas att det behövs en fullmakt på 21 000 000 euro
för de nya förbindelserna om ekologisk produktion.
Fördelning av anslagen för 2020 under momentet (euro)

— EU:s andel
— statens andel
Sammanlagt

Budget

IV tilläggsbudgetpropositionen

Sammanlagt

64 200 000
89 000 000
153 200 000

39 060 000
53 940 000
93 000 000

103 260 000
142 940 000
246 200 000

2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

93 000 000
153 200 000
355 710 000
290 710 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 93 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring av tilläggsanslag till moment 30.20.43 i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering (regeringsprogr. 2019). Konsekvenserna av ändringen för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
2014—2020 har beaktats i den ändring av programmet som godkändes den 18 februari 2020.
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Fördelning av anslagen för 2020 under momentet (euro)

— EU:s andel
— statens andel
— kompensationsersättning som i sin
helhet finansieras nationellt
— teknisk avsättning för finansiering av
åtaganden om ekologisk produktion
— teknisk avsättning för finansiering av
miljöersättningar
Sammanlagt

Budget

IV tilläggsbudgetpropositionen

Sammanlagt

86 613 000
119 608 429

-39 060 000
-53 940 000

47 553 000
65 668 429

325 566 571

+93 000 000

418 566 571

5 000 000

-5 000 000

-

88 000 000
624 788 000

-88 000 000
-93 000 000

531 788 000

2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-93 000 000
624 788 000
548 288 000
518 738 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Genom tillägget tryggas en oförändrad nivå på jordbruksinvesteringarna i en
osäker omvärld till följd av coronasituationen.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2018 bokslut

70 000 000
6 500 000
90 300 000
49 000 000

40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 970 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 4 120 000 euro avsett för genomförande av projekt för grundlig
förbättring av sådana vattenbyggnader som staten ansvarar för. Genom projekten förbättras
dammsäkerheten och beredskapen inför extrema klimat- och vattenförhållanden, minskas de risker som konstruktioner i dåligt skick medför och utvecklas funktionsdugligheten hos och användningen av projekten. Genom projekten minskar man det eftersatta underhållet av de vattenbyggnader som staten ansvarar för, förbättrar verksamhetsbetingelserna för jordbruksnäringen i områdena och sörjer för skydd mot översvämningar i områdena.
Av tillägget är 850 000 euro avsett för automatisering av grundvattenstationer i syfte att åstadkomma en uppföljning av grundvattnets höjd i realtid. Avsikten är att uppföljningen av grundvattnets höjd ska utvecklas så att den är kontinuerligt uppdaterad, automatisk och tillförlitlig.
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Vintrarna utan tjäle som följt efter torkan under de senaste åren leder till akut behov av förbättrad
uppföljning av grundvattnet i Södra Finland. En omfattande automatisering av övervakningsnätet
behövs för att man ska kunna förbereda sig på de utmaningar till följd av klimatförändringen som
gäller grundvattenresursernas tillräcklighet.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

4 970 000
1 350 000
17 608 000
14 171 000
13 565 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 600 000 euro en överföring från moment 32.20.47 till det rådgivningsprojekt för främjande av biogasproduktion som togs upp i slutrapporten för den arbetsgrupp
som berett biogasprogrammet, och 2 000 000 euro föranleds av att användningen av laserskannat
material effektiviseras över förvaltningsgränserna.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 600 000
29 045 000
6 450 000
14 880 000

31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 6 000 000 euro avsett för understödjande av sådana projekt som
gäller skydd mot översvämningar, restaurering av vattendrag och vandringsfisk och som ska inledas med snabb tidtabell. Genom projekten förbättras vattendragens tillstånd och fiskens vandring i vattendragen samt hanteringen av översvämningsrisker i synnerhet i områden med betydande översvämningsrisk. Av tillägget används uppskattningsvis 3 000 000 euro för genomförandet
av det nationella programmet för vandringsfisk. Projekten förbättrar verksamhetsförutsättningarna för fisket, jordbruket samt natur- och fisketurismen i regionerna och har under den tid som de
genomförs en sysselsättningsfrämjande effekt.
Av tillägget är 800 000 euro avsett för understödjande av nödvändiga projekt för skydd mot och
bekämpning av översvämningar, som beredskap inför den förutspådda exceptionella översvämningssituationen våren 2020. På många områden i norra Finland är snöns vattenvärde högre än
någonsin under de senaste 60 åren. Det förutspås att vårens översvämningar av nästan alla vattendrag i Lappland blir bland de mest omfattande som någonsin uppmätts. Avsikten med tilläggsanslaget är att vid behov bidra till sådana nödvändiga projekt som gäller skydd mot och bekämpning av översvämningar bland annat i Ivalo, Torne älv, Rovaniemi och Ijo älv. Projekten ska genomföras omedelbart. Syftet med projekten är att trygga befolkningens säkerhet och hindra
skador som hotar byggnader, vägnät och annan infrastruktur. Faran för översvämning hotar flera
hälsocentraler och servicehus för äldre. Under coronavirusepidemin blir en evakuering av dessa
särskilt utmanande.
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2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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6 800 000
11 766 000
6 986 000
8 486 000

43. Statens finansieringsandel till Ähtäri eläinpuisto Oy för kostnader för jättepandorna (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro.
Anslaget får användas för att täcka kostnader för jättepandorna i Ähtäri zoo.
F ö r k l a r i n g : Till följd av coronaviruset har djurparken varit stängd för besökare och dess
ekonomiska situation har snabbt försvagats. Den ekonomiska situationen försämrar väsentligt
möjligheterna att behålla pandorna i Ähtäri zoo.
2020 IV tilläggsb.

1 500 000

50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro.
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en komplettering av det pågående projektet SOTKA, genom vilket
man stöder projekt för restaurering och skapande av våtmarker i hela landet. Genom projektet förbättrar man livsmiljöerna för hotade viltfåglar och effektiviserar vattenskyddet. Våtmarkerna förbättrar också verksamhetsförutsättningarna för företagare inom vildmarksturismen och projekten
har under den tid som de genomförs en sysselsättningsfrämjande effekt. Av tillägget är 1 000 000
euro en tidigareläggning av finansieringen enligt regeringsprogrammet ur momentets anslag för
2021.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 800 000
14 810 000
11 751 000
11 920 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget används för att utveckla verksamhetsformerna och förtjänstsätten för
fiskeguiderna och andra aktörer inom branschen. Åtgärder som breddar inkomstbasen hjälper aktörerna att klara den tid epidemin pågår och åtgärderna kan i fortsättningen utnyttjas också under
lugnare perioder av säsongen. Åtgärderna har multiplikativ effekt på bl.a. den verksamhet som
andra turistföretagare i regionen utövar. Tillägget är en tidigareläggning av den finansiering som
i regeringsprogrammet anvisats programmet för fisketurism ur momentets anslag för 2021.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

200 000
9 311 000
12 194 000
10 250 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 755 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att 9 960 000 euro av anslaget har reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 1 000 000 euro avsett för investerings- och produktutvecklingsunderstöd som beviljas fiskeindustrin i syfte att öka användningen av underutnyttjade inhemska
fiskresurser. Understöden bidrar till att fiskerinäringens värdekedja återhämtar sig från
coronakrisen genom ett snabbare marknadstillträde för nya inhemska fiskeriprodukter och en
snabbare återhämtning av marknaden för inhemsk fisk.
Av tillägget utgör 755 000 euro en del av den nationella medfinansiering från EHFF för programperioden 2014—2020 som annullerats i bokslutet för 2019. Medfinansieringen utgör en del av det
treåriga reservationsanslag på 20 881 000 euro som budgeterats i budgeten för 2017. Den oanvända andelen är i sin helhet bunden till projekten. För att projekten ska kunna betalas i enlighet
med förbindelserna föreslås det att motsvarande belopp ska ombudgeteras.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 755 000
10 000 000
21 488 000
20 476 000
26 776 000

64. Forststyrelsen
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är avsett särskilt för åtgärder som stöder naturturismen inom statliga
friluftsområden och för att utveckla tjänster och strukturer i anslutning till rekreationsområden
och rutter i Forststyrelsens mångbruksskogar. Åtgärderna består i synnerhet av iståndsättning av
rutter och konstruktioner som används för rekreation och turism och iståndsättning av parkeringsområden och ingångsvägar, energirenovering av byggnader för att slopa oljeuppvärmning, förbättring av terrängtrafikleder samt stärkande av den byggnadsorganisation som behövs för ovannämnda åtgärder. Åtgärderna bidrar till en återhämtning av turistnäringen och det övriga näringslivet i och med att områdena blir attraktivare, antalet besökare ökar och möjligheterna till
produktifiering förbättras.
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2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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3 100 000
8 692 000
7 507 000
7 594 000

70. Lantmäteri och datalager
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av slutförandet av det första skedet av det projekt som gäller
det nya bostadsdatasystemet.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

3 500 000
42 169 000
43 280 000
51 384 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till regionalt samarbete.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga representation i EU från och med den 1 augusti 2020.
Ändringen av motiveringen till momentet beror på att närområdessamarbetet upphört och att
verksamheten riktats in på regionalt samarbete som betonar multilateralt samarbete inom Barentsregionen och den nordliga dimensionen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-20 000
16 487 000
14 724 000
14 361 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet ett tillägg på 2 090 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 120 000 euro i utgifter för en
auktion av frekvenser på frekvensområdet 26 GHz enligt en förordning av statsrådet som har utfärdats med stöd av 11 § 3 mom. och 286 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).Utgifterna består av anskaffningskostnader för ett system för auktionen och
av personalkostnader och övriga kostnader i samband med auktionen. För att täcka kostnaderna
tar Transport- och kommunikationsverket ut deltagaravgifter av dem som deltar i auktionen. Av
deltagaravgifterna beräknas det flyta in sammanlagt 120 000 euro i inkomster. Inkomsterna har
beaktats under moment 11.19.04. Vid ändringen av anslaget har dessutom som tillägg beaktats
den medlemsavgift på 3 400 000 euro till Eurocontrol som staten betalar år 2020 på grund av att
den ekonomiska situationen för flygtrafiktjänstverksamheten har försämrats till följd av coronaviruset. Åtgärden stöder Air Navigation Services Finland Oy:s (ANS Finland) flygtrafiktjänst-
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verksamhet så att den kan ta sig ur den försvårade ekonomiska situation som coronaviruset orsakat.
Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 430 000 euro som överföring till moment
31.01.03 på basis av preciserade fördelningsförhållanden i fråga om den ämbetsverksreform som
vid ingången av 2019 genomfördes inom förvaltningsområdet.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 090 000
300 000
77 569 000
79 224 000
60 335 000

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 430 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 31.01.02 och bygger på preciserade fördelningsförhållanden i fråga om den ämbetsverksreform som vid ingången av 2019 genomfördes
inom förvaltningsområdet.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 430 000
48 534 000
48 005 000
73 549 000

04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 225 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer och till betalning av överföringsutgifter som föranleds av samfinansierade projekt som finansieras av Finlands Akademi.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas för att överföra systemen för flygvädersobservationer på flygstationerna i S:t Michel och Seinäjoki i Meteorologiska institutets ägo
samt att förnya systemen så att de uppfyller kraven enligt den nya förordningen (EU) 2017/373.
Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att också använda anslaget till att
betala vissa överföringsutgifter.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

225 000
45 384 000
43 368 000
46 159 000
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10. Trafik- och kommunikationsnäten
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 56 250 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att högst 142 550 000 euro får användas för en
serviceavgift som grundar sig på ett serviceavtal som ska ingås med trafikledningsbolaget.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att en förutsättning för det anslag för basunderhåll av transportinfrastrukturen som får användas med stöd av MBT-avtalen är att kommunerna i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborgs stadsregioner förbinder sig till målen och
åtgärderna enligt MBT-avtalet 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts
i förhandlingsresultatet.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå ett avtal om
isbrytningstjänster som får förorsaka staten utgifter till ett belopp av högst 135 000 000 euro.
Dessutom återtas en fullmakt på 5 300 000 euro att ingå avtal om planering och byggande av en
ny vägförbindelse från stamväg 78 till gruvområdet Suhanko i Ranua. Fullmakten beviljades Trafikverket i den första tilläggsbudgeten 2013.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 748 000 euro av betalning till trafikstyrningsbolaget av
avskrivningar och kapitalkostnader för 2020 för projekt som slutförts av Trafikledsverket. Trafikstyrningsbolaget löser av Trafikledsverket in till gängse pris sådana projekt som färdigställs
och som hänför sig till trafikstyrnings- och trafikledningsverksamheten, och för vilka motsvarande intäktsföring finns under moment 12.31.10. Värdet på egendomen är sammanlagt cirka 88,8
miljoner euro.
Av tillägget utgör 202 000 euro en överföring från moment 32.01.02 och beror på att sju årsverken har övergått från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland till leverantören av
vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster, Intelligent Traffic Management Finland Ab.
Som en del av avtalet mellan Trafikledsverket och Traffic Management Finland-koncernen köper
Trafikledsverket tjänster som hör till telematikuppgifterna inom vägtrafikstyrningen och vägtrafikledningen.
Det maximala beloppet för serviceavtalet med trafikstyrningsbolaget har korrigerats med de
ovannämnda tilläggen.
Av tillägget föranleds 10 900 000 euro av köp av materiallager för banhållningen. VR Track Oy
som är i statens ägo har fram till i fjol ansvarat för lagret för kritiskt material för banhållning och
dess förvaltning. Upprätthållandet av lagret har säkrat en kontinuerlig tillgång till kritiskt material
för banhållningen. VR Track Oy såldes 2019 till norska NRC Oy, och därmed övergick också materiallagret för banhållningen i utländsk ägo. För att en tillräcklig självförsörjning och beredskap
ska tryggas är det ändamålsenligt att Trafikledsverket köper ett lager av kritiskt material och förvaltar det själv.
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Av tillägget används dessutom som en del av de stimulansåtgärder som föranleds av coronakrisen
30 000 000 euro för vägbeläggningsarbeten och andra vägreparationer och 12 600 000 euro för
andra stimulansåtgärder.
Av tillägget utgör dessutom 200 000 euro en överföring till moment 31.10.77 för planeringsprojektet S:t Karins omfartsväg vid landsväg 18 på Pargasleden.
Förutsättningarna för vintersjöfarten tryggas genom det avtal på 135 000 000 euro som slutits
mellan Trafikledsverket och Arctia Icebreaking Ab om isbrytningstjänster och som gäller den andra optionsperioden. Avtalsperioden är 1.11.2020—31.5.2025. I avtalet ingår anskaffning av isbrytningstjänster av fem traditionella isbrytare. De isbrytare som ingår i avtalet är Sisu, Urho, Otso, Kontio och Voima. Avtalet föranleder inget anslagsbehov, eftersom de anslag som behövs för
isbrytningen redan ingår i anslaget för basunderhållet av transportinfrastrukturen.
Av Trafikledsverket återtas en fullmakt att ingå avtal om planering och byggande av en ny vägförbindelse från stamväg 78 till gruvområdet Suhanko i Ranua. Fullmakten beviljades Trafikledsverket i den första tilläggsbudgeten 2013. Gruvdriften har inte inletts, och vägförbindelsen
har inte byggts. Det har inte anvisats något separat anslag för projektet i budgeten, och därför får
återtagandet av fullmakten inga konsekvenser för anslaget.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

56 250 000
1 422 470 000
1 105 741 000
1 468 490 000

30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 480 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
Byggande av västmetron mellan Mattby och Stensvik
Snabbspårvägen på avsnittet Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen
Byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern
Byggande av spårvägen i Tammerfors, fas 1
Byggande av spårvägen i Tammerfors, fas 2
Regional generalplanering (Tammerfors)
Sammanlagt

90 000 000
300 000
30 000 000
21 820 000
600 000
460 000
143 180 000

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket får ingå förbindelser om att stödja planeringen och byggandet av spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) och stödja den regionala generalplaneringen av utbyggnaden av den regionala spårvägen så att det sammanlagda beloppet av
understödsposterna uppgår till högst 84 957 000 euro. Fullmaktsbeloppet är dock högst 30 procent av kostnaderna för planeringen och byggandet av spårvägen samt av kostnaderna för den regionala generalplaneringen. En förutsättning för beslut om beviljande av statsunderstöd är att
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kommunerna i Tammerforsregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för
2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet.
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket får ingå förbindelser i fråga om planeringen av snabbspårvägen på avsnittet Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen så
att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst 6 100 000 euro. Fullmaktsbeloppet är dock högst 30 procent av planeringskostnaderna. En förutsättning för beslut om beviljande av statsunderstöd är att kommunerna i Helsingforsregionen förbinder sig till målen och
åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i
förhandlingsresultatet.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 180 000 euro av planeringen av en förgrening av Tammerfors spårväg till Hatanpää och av en utvidgning av spårvägsbygget samt av utbyggnaden av
spårvägsförgreningen och av den andra fasen för spårvägen, medan 300 000 euro föranleds av
planeringen av snabbspårvägen på avsnittet Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen.
Som motivering till det projekt som det beslutats om tidigare föreslås följande:
Spårvägen i Tammerfors
Den fullmakt på 71 miljoner euro som tidigare beviljats för genomförandet av fas 1 och 2 i Tammerfors spårvägsprojekt justeras med 13,957 miljoner euro till 84,957 miljoner euro. Kostnaderna för den andra fasen har ändrats jämfört med det föregående MBT-avtalet, och därför bör fullmakten höjas. Dessutom beslutade Tammerfors stad 2019 att i fas 1 också inkludera en förgrening
till Hatanpää, vilken ursprungligen inte ingick i fas 1 eller i den fullmakt som beviljades 2017. I
det nya MBT-avtalet ingår också ett statsunderstöd för totalkostnaderna för den regionala generalplanen avseende utbyggnaden av spårvägen i Tammerforsregionen. Statsunderstödet är högst
30 procent av projektets byggkostnader, dock högst 84,957 miljoner euro. Tammerfors stad svarar för resten av kostnaderna. Genom projektet skapar kommunerna förutsättningar för en hållbar
mobilitet.
Som motivering till det nya projektet föreslås följande:
Planeringen av snabbspårvägen på avsnittet Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen
Vanda snabbspårväg är en spårvägsförbindelse som förbinder Håkansböleregionen och Västerkullaregionen med spårnätet och skapar en direkt förbindelse till Dickursby, Aviapolis och flygplatsen. En generalplan för spårvägen färdigställdes 2019. Efter att generalplanen blivit klar beslutade Vanda stadsfullmäktige att utifrån den inleda den detaljerade planeringen av spårvägen.
I den fortsatta planeringen görs gatuplanering samt planering som gäller drift, depåer, elteknik,
tunnlar m.m. liksom också stadsplanering i anslutning till spårvägsprojektet, såsom planstommar
och ett stort antal detaljplaner, bl.a. en teknisk detaljplan som omfattar hela spårvägen. För spårvägens hela rutt utarbetas det gatuplaner och därefter byggplaner. Genom projektet skapar kommunerna förutsättningar för en hållbar mobilitet.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

4 480 000
138 700 000
30 480 000
47 600 000

31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
Främjande av gång och cykling samt kommunernas kollektivtrafikprojekt
Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät
Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter som föranleds av rådgivning
till väglag
Sammanlagt

32 900 000
2 900 000
20 000 000
55 800 000

F ö r k l a r i n g : Tillägget är avsett för betalning av statsunderstöd för projekt som främjar gång
och cykling.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

18 000 000
37 800 000
4 500 000
7 990 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 736 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal om de
projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp
som nämns i tabellen:
Nya trafikledsprojekt
Maximibeloppet för utgifter som
av förbindelserna föranleds staten
(euro)

1) Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi
2) Förbättring av banavsnittet Kontiomäki—Pesiökylä
3) Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki,
fas 1
4) Esbo stadsbana
5) Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2
6) Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan
Helsingfors—Böle
7) Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet
Tammerfors—Uleåborg

10 500 000
81 000 000
23 000 000
137 500 000
273 000 000
600 000
5 000 000
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Nya trafikledsprojekt

8) Oritkari triangelspår (del av omläggningen av bangården i Uleåborg)
9) E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och
byggande av ytterligare körfält vid Vandafors Backas
10) Riksväg 4, förbättring av anslutningarna till Simo på avsnittet
Uleåborg—Kemi
11) Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Gustav Adolfs—Oravakivensalmi
12) Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Åbo—Björneborg vid Euraåminne
13) Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti
14) Riksväg 19 på avsnittet Seinäjoki—Lappo, fas 1
15) Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi
16) Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi
17) Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i
Kållby i Pedersöre
18) Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö
19) Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1
20) Inledande av ombyggnaden av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors
21) Höjning av vattennivån i Saima kanal
22) pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS)

Maximibeloppet för utgifter som
av förbindelserna föranleds staten
(euro)

15 600 000

30 000 000
20 000 000
26 000 000
27 100 000
15 000 000
25 000 000
10 500 000
3 000 000
5 000 000
8 200 000
30 000 000
8 000 000
5 000 000
11 000 000

Byggprojekten 1)—3) inleds inte förrän Metsä Group har fattat beslut om byggandet den nya
bioproduktfabrik som planeras i Kemi och beslutat om genomförandet av investeringar i trafikinfrastruktur i anslutning till detta.
En förutsättning för användningen av fullmakten och anslaget för projekten 4)—6) är att kommunerna i Helsingforsregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—
2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet.
En förutsättning för användningen av fullmakten och anslaget för projekten 7)—8) är att kommunerna i Uleåborgsregionen förbinder sig till målen och åtgärderna enligt MBT-avtalet för 2020—
2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet.
För projekten 4)—8) anvisas i enlighet med MBT-avtalen anslag för planering och genomförande
av utvecklingsprojekt inom stadsregionerna Helsingfors och Uleåborg. Med anslaget genomförs
viktiga projekt för utveckling av trafiksystem som främjar smidighet och driftsäkerhet samt hållbarhet och säkerhet i stadsregionernas trafiksystem. Genom projekten förbättras förutsättningarna för såväl person- som godstrafiken. En förutsättning för att anslaget ska kunna användas är att
kommunerna deltar i projekten med de andelar som fastställts i MBT-avtalen.
F ö r k l a r i n g : AV tillägget föranleds 2 536 000 euro av den mellanliggande betalningen av
TEN-T-stödprojektet som intäktsförts under moment 12.31.10. Ett motsvarande anslag avsätts
för projektplaneringen. Av tillägget föranleds 37 000 000 euro av nya projekt.
Som motivering till de nya projekten föreslås
1) Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi
Målet med projektet är att bidra till att möjliggöra en smidig transportkedja av råvirke med järnväg till den nya bioproduktfabrik som är under planering i Kemi samt att förbättra kostnadseffektiviteten för råvirkestransporterna. Inom ramen för projektet förlängs och elektrifieras två spår på
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bangården i Kemi. Dessutom byggs norr om bangården i Kemi ett ytterligare spåravsnitt som anknyter till Metsä Groups nya spårförbindelse till Sahansaari. Kostnadsberäkningen för projektet
är 10,5 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet
1 000 000 euro.
2) Förbättring av banavsnittet Kontiomäki—Pesiökylä
Projektet syftar till att effektivisera transportlogistiken inom industrin. I projektet görs det grundläggande förbättringar av banan, det byggs en ny lastningsplats för råvirke i Pesiökylä och vägförbindelserna till lastningsplatsen förbättras. Inom ramen för projektet utvidgas dessutom upplagsområdet vid lastningsplatsen för råvirke i Kontiomäki, och det görs plankorsningsarrangemang i den mån det är möjligt. Kostnadsberäkningen för projektet är 81 miljoner euro (MAKU
130, 2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 1 000 000 euro.
3) Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, fas 1
Målet med projektet är att förbättra trafikhanteringen och störningståligheten på avsnittet Uleåborg—Kontiomäki samt att sänka industrins transportkostnader och förbättra konkurrenskraften
för transittransporterna. Inom ramen för projektet byggs det nya mötesplatser för långa tåg i Liminpuro, Kuusikkoniemi och Niskaa och den nuvarande trafikplatsen i Utajärvi förlängs. Trafikplatsernas nyttolängd är 925 m. Kostnadsberäkningen för projektet är 23 miljoner euro (MAKU
130, 2010=100). Anslagsbehovet för projektet år 2020 är 1 000 000 euro.
4) Esbo stadsbana
Målet med projektet är att utveckla huvudstadsregionens kollektivtrafiksystem och fjärrtågstrafiken. Målen överensstämmer väl med de allmänna kraven på banhållningen i banlagen. I projektet
byggs det nya spår på avsnittet Alberga—Köklax, utrustningsnivån för de nuvarande stationerna
höjs, infartsparkeringen och förbindelserna för lätt trafik utvecklas och behövliga väg- och gatuförbindelser byggs ut.
5) Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2
I och med projektet ökar banavsnittets kapacitet, störningståligheten och driftsäkerheten förbättras och tågtrafiken löper därmed bättre. Dessutom förbättras godstrafikens verksamhetsförutsättningar. Målen överensstämmer väl med de allmänna kraven på banhållningen i banlagen. Inom
projektet byggs det nya spår samt spår för godstrafik. Dessutom genomförs det ändringar på trafikplatserna, ändringar i broar samt ändringar som gäller bullerbekämpning, säkerhetsanläggningar och elektronisk utrustning på järnväg. Inom ramen för projektet genomförs dessutom lösningar för infartsparkering i Kervo tillsammans med de kommuner i Helsingforsregionen som är
parter i MBT-avtalen.
Kostnadsberäkningen för projektet är 273 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). Förhållandet
nytta/kostnad för projektet är 0,4. År 2020 är anslagsbehovet för projektet 5 000 000 euro.
6) Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors—Böle
I projektet uppdateras en trafikmodell som möjliggör en betydande ökning av tågutbudet till Helsingfors bl.a. utgående från resultaten av utredningen om projektet Pisara+ (2019), depåutredningen om närtågtrafikområdet (2020) och utredningen om projektet Digirata (2020) samt andra
utredningar som gäller utveckling av järnvägsinfrastrukturen och ökning av kapaciteten på
sträckan Böle—Helsingfors (t.ex. projektbolagens planeringsverksamhet, Flygbanan, spårförbindelsen i östlig riktning). Samtidigt beskrivs den modell som är effektivast med tanke på utveck-
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lingen av trafiken och samhällsekonomin och som ger den bästa helhetsnyttan. Projektet genomförs som ett samarbete mellan staten och kommunerna. Statens kostnadsandel av projektet är 600
000 euro. År 2020 är anslagsbehovet för projektet 200 000 euro.
7) Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg
När det gäller utvecklingen av avsnittet Tammerfors—Uleåborg (främjande av planeringen av
huvudbanan) görs det en bedömning av trafikkapaciteten på hela avsnittet, i vilken planeringen
och utbyggnaden av behövliga dubbla spår och nya trafikplatser delas in i faser och målen i fråga
om restider och höjningar av hastigheterna fastställs. Därefter görs en fortsatt planering i fråga
om de åtgärder som utredningen lyft fram och som bäst stöder tillgängligheten. Genom planeringen främjas trafikens funktion och trafiksäkerheten på en på riksnivå viktig huvudbana, samt möjliggörs en ökning av trafiken på banavsnittet. När planen blir verklighet genomför den väl den
centrala lagstiftningen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde och förordningen om
huvudleder. Kostnadsberäkningen för projektet är 5,0 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). År
2020 är anslagsbehovet för projektet 100 000 euro.
8) Oritkari triangelspår (del av omläggningen av bangården i Uleåborg)
Målet med projektet är att möjliggöra en smidig och säker trafik från bangårdarna i Uleåborg till
hamnen, till spåranläggningarna för kombinerade transporter och till industrianläggningarna i
Nuottasaari. Ett ytterligare mål är att minska de byten av tåg som den nuvarande trafikmodellen
kräver och den olägenhet som detta medför. Samtidigt möjliggör projektet att man utvecklar markanvändningen och det övriga transportnätet i området. I projektet byggs ett triangelspår i Oritkar
och nya parkeringsspår för TFÄ-vagnar innanför spåret, gångbron i Latokartano som är i dåligt
skick och har låg frihöjd förnyas och Limingantie utvecklas genom att man utvidgar tvärsnittsarean så att vägen bättre betjänar fordons-, gång- och cykeltrafiken (kvalitetskorridor för cykling).
Limingantie omvandlas till gata norr om rampen vid Poikkimaantie. Kostnadsförslaget för projektet är 19,0 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2010=100), varav statens
andel är 15,6 miljoner euro. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 0,15. År 2020 är anslagsbehovet för projektet 1 600 000 euro.
9) E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och byggande av ytterligare
körfält vid Vandafors Backas
Målet med projektet är att säkerställa att huvudstadsregionens logistikkluster och E 18 fungerar
väl i framtiden. Dessutom förbättras säkerheten och smidigheten i trafiken på Ring III och parallelltrafiklederna samt förbättras kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar och servicenivå.
Inom ramen för projektet byggs ett tredje körfält på avsnittet Vanda å—Pakkala. Dessutom ersätts pålplattan i Askisto med en ny platta och broar i dåligt skick förnyas. I projektet ersätts också
de nuvarande plankorsningarna i Askisto med planskilda anslutningar. Kostnadsberäkningen för
projektet är 40 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100), varav statens andel är 30 miljoner euro
och kommunens (Vanda) andel 10 miljoner euro. År 2020 är anslagsbehovet för projektet
3 000 000 euro.
10) Riksväg 4, förbättring av anslutningarna till Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi
Målet med projektet är att höja servicenivån på riksväg fyra, som hör till huvudledsnätet och
TEN-stomnätet, på avsnittet Uleåborg—Kemi så att servicenivån närmar sig de mål som uppställts för riksvägen. Inom projektet byggs två planskilda anslutningar samt arrangemang som
gäller anslutningar. Förbättrandet av anslutningarna till riksväg 4 förbättrar i synnerhet trafiksäkerheten samt smidigheten i trafiken på huvudvägen. Anslutningarna till Karsikko och Simo cen-
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trum är centrala för markanvändningen i området, och anslutningen till Ranua förenar de regionvägar som är centrala med tanke på råvarutransporterna med huvudvägnätet och därigenom med
industrianläggningarna och hamnarna vid kusten. Trafikvolymen (2017) på riksväg 4 på avsnittet
mellan Ijo och Maksniemi i Simo är 7400–8900 fordon/dygn. Vardagar rör sig på avsnittet 1200–
3850 fordon i tung trafik/dygn. Kostnadsberäkningen för projektet är 20 miljoner euro (MAKU
130, 2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 4 000 000 euro.
11) Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Gustav Adolfs—Oravakivensalmi
Målet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken samt att minska bullerolägenheter och risken för förorening av grundvatten. Inom ramen för projektet byggs riksvägen huvudsakligen i den befintliga terrängkorridoren genom breddning av vägen. På den nya väglinjen byggs omkörningsfiler med 2+2 körfält och mitträcke på avsnittet Muikunlahti—Kettuvuori. På vägen byggs dessutom grundvattenskydd, bullerhinder, belysning och eventuellt
viltstängsel samt förbättras arrangemangen för anslutning till riksvägen. Kostnadsberäkningen
för projektet är 26 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 1 000 000 euro.
12) Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Åbo—Björneborg vid Euraåminne
Målet är att samordna utvecklingen av trafiken och markanvändningen i Euraåminne centrum
med kraven på EU:s övergripande TEN-T-nät. Inom ramen för projektet byggs det en planskild
anslutning till basnätet samt cirka 3,7 km ny riksvägslinje, med ett omkörningsfält i riktning mot
Raumo. Kostnadsberäkningen för projektet är 31 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100), varav
statens andel är 27,1 miljoner euro och kommunens (Euraåminne) andel 3,9 miljoner euro. År
2020 är anslagsbehovet för projektet 700 000 euro.
13) Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti
Målet med projektet är att förbättra näringslivets och hamnarnas verksamhetsbetingelser. Dessutom tryggas rutterna för den interna busstrafiken i Kotka och trafikförbindelserna till centralsjukhuset blir tydligare. I projektet byggs det i stället för den ljusstyrda plankorsningen vid Paimenportti en ny planskild anslutning, och en gångbro över banan som är i mycket dåligt skick
ersätts med en ny bro. Kostnadsberäkningen för projektet är 22,8 miljoner euro (MAKU 130,
2010=100), varav statens andel är 15 miljoner euro och kommunens (Kotka) andel 7,8 miljoner
euro. År 2020 är anslagsbehovet för projektet 500 000 euro.
14) Riksväg 19 på avsnittet Seinäjoki—Lappo, fas 1
I projektet byggs omkörningsfiler med 2+2 körfält och mitträcke i Nurmo och i Lappo. Dessutom
förbättras arrangemangen i fråga om planskilda anslutningar och andra anslutningar. I och med
projektet förbättras servicenivån på den livliga riksvägen och anslutningarna fungerar bättre.
Dessutom förbättras trafiksäkerheten. Södra Österbottens huvudled, riksväg 19, betjänar den
långväga trafiken samt markanvändningen och näringslivet i stadsregionerna i Seinäjoki och
Lappo. Åtgärderna för att utveckla markanvändningen i området kommer att öka trafikmängderna på vägen betydligt i framtiden.Kostnadsberäkningen för projektet är 25 miljoner euro (MAKU
130, 2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 2 000 000 euro.
15) Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi
Vid objektet genomförs på riksväg 23 sådana projekt enligt vägplanen som ännu inte genomförts.
Målet är att förbättra trafiksäkerheten och näringslivets verksamhetsförutsättningar. Kostnadsbe-
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räkningen för projektet är 10,5 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 6 500 000 euro.
16) Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi nära anslutningen till landsväg 111 i
Karis
I projektet förbättras trafikarrangemangen så att det inte ska bli trafikstockningar på anslutningen
mellan riksväg 25 och landsväg 111 eller anslutningarna mellan landsväg 111 och Läppåkersgatan och Doppinggränden och så att trafiksäkerheten för dem som rör sig på vägen förbättras.
Dessutom säkerställs en välfungerande trafik när den planerade kommersiella verksamheten i
området utvidgas. Kostnadsberäkningen för projektet är 5 miljoner euro (MAKU 130,
2010=100), varav statens andel är 3 miljoner euro och kommunens (Raseborg) andel 2 miljoner
euro. År 2020 är anslagsbehovet för projektet 1 000 000 euro.
17) Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre
Vägbron vid stamväg 68 är i dåligt skick och förnyas. Bron korsar huvudbanan Helsingfors—
Uleåborg. Den nya bron kommer att möjliggöra tunga vägtransporter, inklusive specialtransporter, via bron. Flaskhalsen på banan som är en del av TEN-T-stomnätskorridoren undanröjs när
den tillfälliga hastighetsbegränsningen på 140 km/h som beror på den nuvarande bron kan höjas
till 200 km/h i överensstämmelse med hastigheterna på den övriga banan. Den nya bron gör det
också möjligt att i ett senare skede bygga ett extra spår på huvudbanan och öka andelen transporter som är mer klimatvänliga. Kostnadsberäkningen för projektet är 5 miljoner euro (MAKU 130,
2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 100 000 euro.
18) Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö
Målet med projektet är att förbättra industrins tillgänglighet och öppna för möjligheter att utveckla markanvändningen längs vägen. I projektet förbättras den planskilda anslutningen till riksväg
8 och stamväg 68 vid Edsevö. Kostnadsberäkningen för projektet är 9,86 miljoner euro (MAKU
130, 2010=100), varav statens andel är 8,2 miljoner euro och kommunens (Pedersöre) andel 2
miljoner euro. År 2020 är anslagsbehovet för projektet 2 500 000 euro.
19) Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1
Målet med projektet är att möjliggöra en säker trafik samt säkerställa en störningsfri användning
av trafikplatsen och förbättra dess användbarhet. Dessutom stöder projektet införandet av
ERTMS/ETCS. I projektet ersätts det nuvarande systemet för säkerhetsanordningar i Kuopio.
Inom ramen för projektet utvecklas dessutom bangårdarna genom effektiva åtgärder, som kan
vara t.ex. ändringar i spåranläggningar samt förbättring av plattformarna för persontrafiken och
de förbindelser som leder till dem.Kostnadsberäkningen för projektet är 30 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 500 000 euro.
20) Inledande av ombyggnaden av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors
Projektet är ett ombyggnadsprojekt som avser iståndsättning och planering av iståndsättningen av
det befintliga bannätet, och därmed undanröjande och förebyggande av begränsningar som följer
av banans skick. Målet med projektet är att bidra till att säkerställa att trafiken på banavsnittet
Helsingfors—Tammerfors är säker och punktlig. Kostnadsberäkningen för projektet är 8 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 200 000 euro.
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21) Höjning av vattennivån i Saima kanal
Målet med projektet är att främja verksamhetsförutsättningarna för den godstrafik som sker genom Saima kanal och i Saimens insjöområde och sänka transportkostnaderna genom att möjliggöra ett större djupgående i Saima kanal och Saimens djupfarled ända fram till hamnarna i Varkaus och Joensuu. I projektet genomförs de ändringar i konstruktioner i vattendrag och regleringskonstruktioner som krävs för en höjning av vattennivån. Dessutom höjs kanaldammarna och
kanalvattnets yta med 10 cm. Kostnadsberäkningen för projektet är 5 miljoner euro (MAKU 130,
2010=100). År 2020 är anslagsbehovet för projektet 100 000 euro.
22) pilotprojektet Digirata: testbana och testlaboratorium för ETCS
Inom projektet byggs en testbana för ETCS(European Train Control System) på banavsnittet
Kouvola—Kotka/Fredrikshamn samt ett ETCS-laboratorium vid ett objekt som beslutas senare.
Testbanan kommer att byggas i samband med projektet för förbättring av banavsnittet Kouvola—
Kotka/Fredrikshamn, inom ramen för vilket projekt systemet för säkerhetsanordningar på banavsnittet förnyas. Syftet med projektet är att bygga en testbana där man kan pilottesta användningen
av kommersiella radionät för ETCS dataöverföring. För att fungera kräver det moderna radionätbaserade ETCS ett radionät som man inte ännu har på järnvägarna i Finland. Inom projektet förbereder man sig också i Finland via EU på att bygga upp det obligatoriska tågskyddssystemet för
den nya generationen tåg. Det system som nu används kommer att nå slutet av sin livscykel senast
inom 10 år. Kostnadsberäkningen för projektet är 11 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). År
2020 är anslagsbehovet för projektet 2 000 000 euro.
Planering av omkörningsfiler på riksväg 8 på avsnittet Vasa—Karleby
I projektet planeras omkörningsfiler på riksväg 8 mellan Vasa och Karleby. Målet med projektet
är att förbättra standarden på vägen för att tillgodose behoven inom den långväga trafiken. Kostnadsberäkningen för projektet är 1 miljon euro (MAKU 130, 2010=100). Anslagsbehovet för projektet är 1 000 000 euro.
GigaVaasa – transportförbindelser till ackumulatorindustriområdet – utformning av vägnätet i
storindustriområdet GigaVaasa
I projektet planeras vägnätet i storindustriområdet GigaVaasa så att smidiga transporter kan tryggas. Kostnadsberäkningen för projektet är 0,5 miljoner euro (MAKU 130, 2010=100). Anslagsbehovet för projektet är 500 000 euro.
Planering av St: Karins omfartsväg vid landsväg 18 på Pargasleden
I projektet planeras S:t Karins omfartsväg (västra omfartsvägen) på Pargasleden. Projektet syftar
till en smidig trafik. Kostnadsberäkningen för projektet är 0,7 miljoner euro (MAKU 130,
2010=100). Behovet av anslag för projektet är 700 000 euro, varav 200 000 euro i överföring från
moment 31.10.20.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

39 736 000
351 200 000
369 085 000
363 850 000
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79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå ett avtal om
ett projekt om en förhöjd servicenivå på E18 Muurla—Lojo, så att projektet förorsakar staten utgifter till ett belopp av högst 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Som motivering till det nya projektet föreslås följande:
E18 Muurla—Lojo, höjning av servicenivån
Genom projektet säkerställs en uppdatering av kraven på underhåll och överlåtelseskick i serviceavtalet så att de motsvarar lagstiftning, aktuella riktlinjer för väghållningen och de krav som
gäller vid den tidpunkt då avtalet upphör.
Ändringen av lagen om trafiksystem och landsvägar trädde i kraft 2018. Lagen uppdaterades bl.a.
i fråga om allmänna krav för väghållning och dessutom utfärdade kommunikationsministeriet
med stöd av lagen en förordning om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå. I projektet för en höjning av servicenivån för E18 Muurla—Lojo tas det i bruk uppdaterade riktlinjer från 2018 om vinterväghållningen och görs andra nödvändiga ändringsarbeten så
att kraven på underhåll och överlåtelseskick ska motsvara kraven för det övriga statliga landsvägsnätet. För vägtrafikanterna innebär ändringarna vinterunderhåll av högre kvalitet än tidigare,
och bättre säkerhet både för vägtrafikanter och för dem som arbetar på vägen till följd av att det
tas i bruk krockdämpare som skyddar arbetsobjekten.
Kostnadsförslaget för projektet är 30 miljoner euro.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
112 800 000
118 000 000
125 000 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 605 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av statligt stöd som beviljas av Transport- och kommunikationsverket i enlighet med lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2018 återtas
10 605 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är en ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av att anslaget till följd av ansökningsprocessen och framskridandet av de projekt som är föremål för understöd till vissa delar kommer att användas åren efter 2020.
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Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

10 605 000
—
—
13 142 000

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 500 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
Säkerhetsverksamhet för vägtrafik
Konverteringsstöd för personbilar
Yrkesutbildning inom järnvägstrafik
Prisstöd för lotsning i Saimenområdet
Stöd till nationell nyhetsverksamhet
Stöd till medierna
Sammanlagt

9 100 000
6 000 000
841 000
3 800 000
2 500 000
5 000 000
27 241 000

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 500 000 euro av stöd till den nationella nyhetsverksamheten. Ett villkor för att staten ska bevilja stöd är att nyhetsbyråverksamheten kan gagna det finländska mediefältet i stort, särskilt regional och lokal media.
Av tillägget föranleds 5 000 000 euro av stöd till medier som råkat i ekonomiska svårigheter på
grund av coronavirusläget.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

7 500 000
19 741 000
20 141 000
31 641 000

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att ersätta transportören för fasta kostnader till följd av avbrott i flygtrafiken.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den akuta coronasituationen och används för att öka statens finansieringsandel i trafik som de behöriga myndigheterna upphandlar i enlighet med EU:s
trafikavtalsförordning samt för utvecklingsåtgärder med stimulerande effekt under coronakrisen.
Kompletteringen av motiveringen föranleds av hanteringen av konsekvenserna av coronaviruset
(covid-19) för flygtrafiken på rutten Helsingfors—Nyslott.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

31.20
100 000 000
108 474 000
93 774 000
99 974 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 531 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 376 000 euro av kontoavskrivningar av fordringar i
reskontran, 75 000 euro är en överföring från moment 26.01.01 för förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring och 80 000 euro en överföring från moment 32.01.08 till följd av att utvidgningen av kemikalielagens tillämpningsområde flyttas till 2021.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

531 000
35 421 000
33 700 000
32 874 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 886 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 330 000 euro för behandlingen av bidrag för avstående från oljeuppvärmning i bostadshus, 563 000 euro för kontoavskrivningar av fordringar i reskontran, och 195 000 euro som överföring från moment 32.01.03
för uppgifter som gäller rättsligt stöd, och som avdrag har beaktats 202 000 euro som överföring
till moment 31.10.20 till telematikuppgifter inom vägtrafikstyrningen och vägtrafikledningen.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 886 000
7 920 000
500 000
174 918 000
173 223 000
171 937 000
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03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 24 108 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 20 000 000 euro för tryggande av serviceförmågan, 2 803 000 euro för kommunala sysselsättningsförsök, 1 500 000 euro för
genomförande av ONNI-projektet för psykosocialt stöd för unga samt som avdrag 195 000 euro
som överföring till moment 32.01.02 för uppgifter som gäller juridiskt stöd.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

24 108 000
21 800 000
196 621 000
185 853 000
163 524 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utvecklingskostnader för apparatur och digital instrumentering för GTK-Mintec pilotanläggning.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 000 000
32 302 000
32 248 000
30 942 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 763 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av åtgärder som stöd till tillverkningsindustrin, för nya kunder och 700 000 euro av säljfrämjande åtgärder för sågindustrin, och
1 063 000 euro är en ombudgetering av det återtagna anslaget under moment 32.01.40 för industriellt samarbete vid anskaffning av HXIP-jaktplan.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 763 000
10 000 000
99 471 000
97 474 000
87 200 000

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 365 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av EU:s konsumentskyddslagstiftning.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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365 000
17 589 000
15 268 000
11 294 000

07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 450 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro för kostnader
för företags- och organisationsdatasystemet och 250 000 euro för tillgänglighetskraven för föreningsregistrets informationssystem och som avdrag 2 700 000 euro för en senareläggning till 2021
av ikraftträdandet av det enhetliga patentsystemet.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-1 450 000
8 722 000
4 079 907
-1 564 661

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 240 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att utvidgningen av kemikalielagens tillämpningsområde
flyttas till 2021. Av avdraget utgörs 80 000 euro av en överföring till moment 32.01.01.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-240 000
20 923 000
19 404 000
19 218 000

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 240 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 120 000 euro av att myndighetens uppgifter utvidgas till
att omfatta genomförandet av EU-lagstiftningen och 120 000 euro av ändringar i informationssystemen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

240 000
6 771 000
6 839 000
6 563 000

40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 1 063 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av finansieringen av en fortsättning på
projektet för digital sysselsättning, 500 000 euro av en utvidgning av den kampanj som främjar
den inhemska turismen och 100 000 euro är en överföring från moment 32.30.51 till programmet
för påskyndande av sysselsättning genom upphandling.
Återtagandet av anslaget föranleds av en ändring av tidtabellen för det industriella samarbetet i
anslutning till anskaffningen av HXIP-jaktplan och har ombudgeterats under moment 32.01.05.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 600 000
6 051 000
5 959 000
18 651 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av
sammanlagt 20 700 000 euro år 2020.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 3 100 000 euro i anslaget och bevillningsfullmakten på 20 700 000
euro föranleds av en anskaffning av en kvantdator. Kvantberäkningar samt teknik och tillämpningar som bygger på dem är viktiga verktyg inför följande stora tillväxtsteg för industrin. Kvantdatorn möjliggör för finländska forskare och företag sådan kapacitet för högpresterande databehandling som nuvarande superdatorer inte klarar av.
Syftet med byggandet av en kvantdator är att förbättra konkurrenskraften för den finländska industrin och forskningen samt att skapa en helt ny industrisektor i Finland i anslutning till kvantberäkning. De nationella investeringar på längre sikt som behövs för att utveckla kunnandet och
kvantdatorn genomförs under ledning av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och
kulturministeriet utifrån en gemensam plan för och samarbete mellan aktörerna så att förutsättningarna för hela det finländska forskningssamfundet, universiteten och forskningsinstituten att
delta i användningen av kvantdatorn tryggas.
Bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 3 100 000 euro år 2020,
3 900 000 euro år 2021, 3 300 000 euro år 2022, 6 900 000 euro år 2023 och 1 500 000 euro år
2024.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

3 100 000
2 100 000
10 400 000
1 500 000

32.20

109

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett snabbt införande av strategiska utvecklingshelheter
för att återskapa arbetsplatser inom tillverkningsindustrins produktion och för att öka tillförlitligheten hos intelligenta elnät.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

10 000 000
97 403 000
94 403 000
89 303 000

51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till kompensering av
inkomstbortfall för sjömansservicebyrån till följd av coronavirusepidemin, om detta är nödvändigt för att trygga byråns lagstadgade uppgifter.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att temporärt
öka statens betalningsandel när sjömännens och rederiernas sjömansserviceavgifter minskar till
följd av coronavirusepidemin.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
2 572 000
2 369 318
1 548 652

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av regional energirådgivning genom riktade
kampanjer till hushåll, företag och kommuner.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 000 000
3 420 000
3 420 000
3 500 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 135 000 000 euro.
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Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av sammanlagt 1 382 516 000 euro år 2020.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 12 000 000 euro i anslaget och tillägget på 60 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av en fortsättning på den kampanj som riktar sig till så kallade lokomotivföretag bland de stora företagen och som körde i gång 2020.
Tillägget på 3 000 000 euro i anslaget och tillägget på 20 000 000 euro i bevillningsfullmakten
föranleds av pilotförsök med en partnerskapsmodell för företag, högskolor och forskningsinstitut.
Tillägget på 120 000 000 euro i anslaget och tillägget på 180 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av åtgärder för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till följd av coronaviruset.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
135 000 000 euro år 2020, 79 500 000 euro år 2021, 22 500 000 euro år 2022, 15 000 000 euro
år 2023 och 1 500 000 euro år 2024.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

135 000 000
85 000 000
595 000 000
298 301 000
245 020 942
260 362 671

41. Energistöd (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av högst
130 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 20 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av en finansiering av stora demonstrationsprojekt.
Tillägget i bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 8 000 000
euro år 2021, 8 000 000 euro år 2022 och 4 000 000 euro år 2023.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
60 750 000
27 509 309
30 708 102
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46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av högst
54 665 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av fullmakten på 20 750 000 euro föranleds av att det görs möjligt att
inleda nya fartygsprojekt.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 8 750 000
euro år 2021, 10 000 000 euro år 2022 och 2 000 000 euro år 2023.
Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
13 488 000
10 000 000
10 000 000

47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro för utvidgande av infrastrukturen för elladdningspunkter och som avdrag 600 000 euro som överföring till
moment 30.40.22 för ett rådgivningsprojekt i anslutning till främjandet av biogasproduktion.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

400 000
8 000 000
3 000 000
3 000 000

66. Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 16 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att priset på utsläppsrätter har sjunkit.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget

-16 000 000
60 000 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna.
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2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

25 000 000
150 000 000
137 200 000
154 999 132
161 793 255

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av
högst 20 000 000 euro år 2020.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 12 000 000 euro i anslaget och tillägget på 20 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av att finansieringen av tillväxtmotorer fortsätter.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 12 000 000 euro 2020
och 8 000 000 euro 2021.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

12 000 000
20 000 000
17 628 563
5 914 375

30. Sysselsättning och företagsamhet
40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för finansiering av
investeringar för turismen i norr.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 20 000 000 euro av stimulering och stärkande av näringslivet och sysselsättningen i regionerna, 4 000 000 euro av stöd till turistnäringen i regionerna och
5 000 000 euro av upprätthållande av turistinfrastrukturen i norr.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

29 000 000
21 000 000
4 114 000
17 708 000
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Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det år 2020 får ingås nya förbindelser till ett belopp av
högst 429 000 000 euro
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 10 000 000 euro i anslaget och tillägget på 25 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av tilläggsfinansiering till små och medelstora företag för investeringar i konkurrenskraft och tillväxt och utveckling av verksamheten.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
10 000 000 euro år 2020, 10 000 000 euro år 2021 och 5 000 000 euro år 2022.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

10 000 000
75 000 000
200 000 000
16 378 000
4 944 751
12 069 408

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 59 900 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för anskaffningar
som förbättrar den vuxna befolkningens digitala färdigheter.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 30 000 000 euro för anskaffning av arbetskraftsutbildning för unga, 15 000 000 euro för anskaffning av tjänster som anskaffas på resultatbasis för unga, 15 000 000 euro för utveckling av kompetensen genom gemensamt
anskaffad utbildning och träning samt som avdrag 100 000 euro som en överföring till moment
32.01.40 för ett koordineringsprojekt inom programmet för att påskynda sysselsättningen genom
upphandling.
Kompletteringen av motiveringen till momentet möjliggör anskaffningar för att förbättra den
vuxna befolkningens digitala färdigheter. Som en del av Finlands EU-ordförandeskapsperiod har
det anskaffats en webbkurs som förbättrar de digitala färdigheterna. Webbkursen är tillgänglig
för alla EU-medborgare.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

59 900 000
273 014 000
256 693 000
321 050 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp
av sammanlagt 62 370 000 euro år 2020.

114

32.40

F ö r k l a r i n g : Bevillningsfullmakten föranleds av en ombudgetering av bevillningsfullmakter
som bedöms bli upplösta i slutet av programperioden 2014—2020.
Genom en ombudgetering av upplösta bevillningsfullmakter tas det i bruk sådana fullmakter som
har blivit oanvända vid sådana strukturfondsprojekt som återtagits eller genomförts i mindre omfattning än åtagandena. Genom åtgärden säkerställs att programperioden 2014—2020 genomförs
fullt ut.
Av bevillningsfullmakten är 35 640 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och
26 730 000 euro statlig medfinansiering.
Användningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
18 711 000 euro år 2021, 24 948 000 euro år 2022 och 18 711 000 euro år 2023.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
410 166 000
297 283 022
334 422 348

40. Specialfinansiering för företag
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 700 000 euro.
Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att förbindelser får ingås för högst
7 000 000 euro år 2020 för att stödja ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s
nuvarande ansvarsområde i sådana situationer där Enontekis kommun inte direkt eller indirekt
äger Enontekiön Sähkö Oy.
F ö r k l a r i n g : Minskningen av anslaget och bevillningsfullmakten föranleds av att ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekis kommuns område fördröjts.
Syftet är att stödja ersättningsinvesteringar inom verksamhetsområdet för Enontekiön Sähkö Oy
i Enontekis kommun för att säkerställa elförsörjningen i norra Lappland. Stödet möjliggör en effektivisering av verksamheten och ett långsiktigt investeringsprogram för att kunna uppnå en
adekvat teknisk nivå på elnätet i Enontekis kommuns område och samtidigt kunna begränsa höjningarna av elöverföringspriset. Bevillningsfullmakten kunde inte användas under 2019, eftersom Enontekis kommun inte lyckades genomföra det företagsarrangemang som krävdes. Det företagsarrangemang som krävs för att statsunderstöd ska beviljas kommer att genomföras 2020.
Användningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
700 000 euro åren 2021—2030.
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2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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-700 000
700 000
121 673
9 591

43. Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av kostnadsstöd som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetspropositionen lämnar regeringen till riksdagen
en proposition med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag.
Kostnadsstödet är avsett för företagets fasta kostnader och för svåranpassningsbara lönekostnader. Stöd beviljas företag vars omsättning har sjunkit betydligt på grund av coronaepidemin och
som har haft svårt att anpassa sin affärsverksamhet och sina kostnader till en snabbt förändrad
omvärld. Kostnadsstöd kan också beviljas föreningar och stiftelser som bedriver affärsverksamhet.
De verksamhetsområden där företagens försäljning i genomsnitt är minst 10% mindre än vid jämförelsetidpunkten 1.3—30.6.2019 ska omfattas av stödet. Verksamhetsområdena anges förordning av statsrådet.
Övriga stöd som beviljats med anledning av coronapandemin minskar beloppet av kostnadsstödet.
Minskande effekt på kostnadsstödet av andra företagsstöd som tagits i bruk med anledning
av covid19-pandemin (%)
Stöd till förplägnadsföretagare
Stöd till ensamföretagare
Business Finlands utvecklingsstöd
NTM-centralernas utvecklingsstöd
Annat stöd som lindrar effekterna av covid-19-pandemin

100
100
70
70
100

Stödbehovet och stödbeloppet bedöms utifrån den plötsliga förlust i omsättningen som pandemin
och bekämpningen av den har medfört. Grunden för stödet ska utöver kostnaderna vara en betydande minskning av omsättningen till följd av covid-19-epidemin. Kostnadsstöd kan beviljas för
två månaders tid till ett belopp av högst 500 000 euro till företag samt till stiftelser och föreningar
som bedriver affärsverksamhet och vars genomsnittliga omsättning 1.4—31.5 .2020 har sjunkit
med minst 30% av den genomsnittliga omsättningen vid jämförelsetidpunkten 2019 (1.3—
30.6.2019).
2020 IV tilläggsb.

300 000 000
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87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 000 euro.
Anslaget får användas för att höja Finlands Malmförädling Ab:s eget kapital.
Fullmakt
Finlands Malmförädling Ab:s åtaganden i fråga om investeringar i material för prekursorer och
katodaktivmaterial får föranleda utgifter till ett belopp av högst 300 000 000 euro
F ö r k l a r i n g : Finlands Malmförädling Ab är ett i sin helhet statsägt bolag med specialuppgifter som ska fungera som ägare och utvecklare i bolag inom gruvbranschen och främja uppkomsten av en värdekedja för produktionen av litiumjonbatterier i Finland. Statens innehav i gruvbolag är koncentrerat till bolaget.
Avsikten är att anslaget huvudsakligen ska användas till finansiering av bolagets nuvarande portföljbolag tillsammans med privata investerare.
Finlands mål är att höja förädlingsvärdet på finländska mineraler, på detta sätt främja uppkomsten
av en ny högteknologisk batteriindustri i Finland och att profilera sig som en global föregångare
inom hållbar eltrafik. Strävan bör också vara att övergå till cirkulär ekonomi och därmed minska
användningen av naturresurser.
Målet är att i Finland skapa en värdekedja för ansvarsfull batteriindustri vars globala konkurrensfördel är en produktion av miljövänligt och etiskt framställda samt återvinningsbara material.
Också genom en reform av gruvlagen strävar man efter att förbättra Finlands och de finländska
företagens möjligheter att agera ansvarsfullt i egenskap av utvecklare och producent av batteriteknik. Statens åtgärder syftar till att påverka den ekologiska hållbarheten för hela värdekedjan,
vilket kräver satsningar på kompetens, nya material, forskning och produktutveckling samt cirkulär ekonomi.
I Europa håller man på att utveckla en värdekedja för batteriindustrin. Den bygger i synnerhet på
stora investeringar i produktionen av prekursorer, katodaktivmaterial och battericeller samt investeringar i återvinningslösningar. I enlighet med sina uppgifter har Finlands Malmförädling Ab
som mål att främja investeringar inom branschen i Finland.
Avsikten är att tilläggsfullmakten ska användas till investeringar i prekursorer och katodaktivmaterial. Också privata aktörer deltar i investeringarna. Fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 300 000 000 euro år 2021.
2020 IV tilläggsb.

150 000 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en utvidgning av det stabilitetsprogram som inrättats till
följd av coronaepidemin samt av säkerställandet av funktionsförmågan hos de finansiella arrang-
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emang för företag som är i start- eller tillväxtskedet och för medelstora företag samt hos kapitalinvesteringsfonder.
Genom stabilitetsprogrammet riktas investeringar till företag som råkat i akuta och tillfälliga
svårigheter till följd av coronaviruset och vars omsättning per år överstiger 10 miljoner euro. Företagen ska också i fortsättningen ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och avsikten
med investeringarna är att säkerställa att målföretagens verksamhet kan fortsätta.
Finansieringen ska användas till företag som strävar efter snabb tillväxt och är skalbara samt till
företag som strävar efter stark internationell tillväxt och som ännu inte är föremål för kapitalinvestering. Syftet med åtgärderna är att säkerställa att finansieringsarrangemangen genomförs när
internationella investerare återgår till sin hemmamarknad och när de planerade finansieringsarrangemangen för bryggfinansiering för kapitalinvesterade företag skjuts upp till följd av
coronakrisen.
Åtgärder som riktar sig till kapitalinvesteringsfonderna är säkerställande av fondernas funktionsförmåga vid insolvens, höjning av finansieringskapaciteten och vid behov bildande av fonder som
specialiserat sig på stöd till krisföretag.
Avsikten är att anslaget ska återbetalas till staten när Finlands Industriinvestering Ab har lösgjort
sig från investeringarna. Storleken på det anslag som återbetalas beror på avkastningen av investeringarna.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.

250 000 000
150 000 000

95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en nedgång i räntenivån.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

3 100 000
5 102 000
4 594 307

50. Integration
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att främja internationell
kompetens och arbetsbaserad invandring och till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av en utvidgning av
användningsändamålet till att omfatta lockande av internationell kompetens och främjande av arbetsbaserad invandring. I syfte att skapa smidigare uppehållstillståndsprocesser utvecklas proces-
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serna mellan förvaltningsområdena bl.a. genom att det inleds ett utvecklingsprojekt för att göra
uppehållstillståndsprocesserna elektroniska.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
-1 500 000
12 531 000
1 881 000
3 561 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ersättning av kommunens kostnader för placering av minderåriga asylsökande som fått uppehållstillstånd i enlighet med lagen
om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordningar (1393/2011 och 115/2012)
i familjegrupphem, annan boendeenhet samt familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster fram till 25 års ålder och till betalning av arvoden
till den företrädare som tingsrätten anvisat dem.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
185 318 000
201 619 847
225 053 280
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 035 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget utgör 78 000 euro en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom social- och hälsovården vid Finlands ständiga representation i EU för tiden 1.2—31.7.2020, 500 000 euro en överföring till moment
33.01.25, 300 000 euro en överföring till moment 33.03.04 för samordningsorganets verksamhet
och 157 000 euro en överföring till moment 23.01.01, där 90 000 euro används för organisering
av arkiv och 67 000 euro för utvidgat anskaffningsstöd.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

-1 035 000
34 794 000
31 989 000
30 836 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av behovet att återföra en del av det anslag som i budgeten
2020 överfördes till moment 33.01.01 så att en effektiv användning av resurserna ska kunna säkras exempelvis i fråga om de sakkunnigtjänster som behövs i samordningsarbetet och i det övergripande arkitekturarbetet samt i fråga om styrningsuppgifter för informationshanteringen och
genomförande av utvecklingsprojekt.

120

33.02

2020 IV tilläggsb.
2020 III tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

500 000
6 000 000
6 000 000
9 900 000
7 000 000
11 000 000

02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 730 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 140 000 euro av personalutgifter (2 årsverken) i anslutning till den avgiftsbelagda verksamheten enligt tobakslagen.
De årsavgifter som regionförvaltningsverken tar ut av privata tjänsteproducenter inom socialvården och hälso- och sjukvården har till följd av en förändrad intäktsföring från ingången av 2020
styrts till inkomstmoment 11.19.09. En motsvarande andel på 590 000 euro läggs till omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

730 000
12 028 000
12 340 000
11 021 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av arvoden och ersättningar enligt statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättningar för
rättsmedicinska undersökningar (133/2020).
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 002 000 euro.

—
10 941 000
10 118 220
10 668 257
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F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 460 000 euro av en ökad testningskapacitet (covid-19)
och testning samt av extra arbete på grund av pandemin, 196 000 euro av förebyggande av våldsam radikalisering och extremism, 46 000 euro av genomförande av ett handlingsprogram för att
motverka könsstympning av flickor och kvinnor, och 300 000 euro av en överföring från moment
33.01.01 för verksamheten vid det samordnande organ som krävs enligt Istanbulkonventionen.
2020 IV tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

5 002 000
12 800 000
54 787 000
54 083 000
53 252 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till utvecklingen av
barn- och familjetjänster som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral och som
ett separat utvecklingsprojekt inom barnskyddet.
F ö r k l a r i n g : I enlighet med regeringsprogrammet ska det för att stödja barnfamiljer vidtas åtgärder som främjar välbefinnande samt förebygger och åtgärdar problem. Tröskeln för mentalvårdstjänster för barn och unga ska göras lägre och tjänsterna ska som en del av basservicen i
ännu högre grad ges i rätt tid och vara tillgängliga. Kontakten mellan dem och de befintliga tjänsterna för barn och familjer och andra servicestrukturer ska intensifieras.
Genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ska fortsätta. Syftet
med programmet är att sprida modellen med familjecenter och utveckla rådgivningsbyråerna,
stärka parrelationsarbetet och stödet för föräldraskap t.ex. genom att förbättra tjänsterna vid rådgivningsbyråerna för uppfostrings- och familjefrågor samt stärka de förebyggande tjänsterna för
familjer enligt socialvårdslagen och underlätta förutsättningarna för familjer att få och beviljas
samt utveckla barnskyddet.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2018 bokslut

—
10 000 000
51 500 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ordnandet av mathjälp.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 000 000
8 402 000
4 852 000
6 602 000
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10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt
vissa tjänster
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en temporär förbättring av utkomststödet 1.8—
31.12.2020
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

60 000 000
169 300 000
672 700 000
693 000 000
719 811 107

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 720 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 600 000 000 euro av en temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner så att staten i år finansierar en andel motsvarande grunddagpenningen av den inkomstrelaterade dagpenningen för permitteringstiden, och 40 000 000 miljoner euro av en tillfällig sänkning av löntagarkassornas självfinansieringsandel. Av tillägget föranleds 16 000 000 euro av en ändring av kriterierna för rörlighetsunderstöd och 6 700 000 euro
av en höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa från 300 euro till 500
euro för tiden 1.6—31.10.2020 samt 1 800 000 euro av en tidsbegränsad förlängning av betalningstiden för startpeng. Av tillägget föranleds 56 000 000 euro av att de tidigare tillfälliga ändringarna av utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter till utgången av året.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

720 500 000
434 300 000
745 400 000
714 892 471
816 922 684

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 91 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 9 000 000 euro av en ändring av kriterierna för rörlighetsunderstöd och 5 800 000 euro av en höjning från 300 euro till 500 euro av det skyddade beloppet
av utkomststödet för arbetslösa under perioden 1.6—31.10.2020, 6 900 000 euro av regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (RP 61/2020 rd) och 2 700 000 euro av en
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tidsbegränsad förlängning av betalningstiden för startpeng. Av tillägget föranleds 67 500 000
euro av att de tidigare tillfälliga ändringarna av utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter till utgången av året.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

91 900 000
664 000 000
1 457 500 000
1 417 585 672
1 463 594 162

40. Pensioner
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av pensionsutgifterna.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 500 000
59 000 000
59 300 000
58 700 010

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en lägre premieinkomst än beräknat.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

30 100 000
30 000 000
328 700 000
293 200 000
252 951 272

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en minskning av antalet försäkrade och en minskning av
avkastningen på investeringarna.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

350 000
13 600 000
13 050 000
13 682 771
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
och socialvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till att ersätta kommuner och samkommuner kostnader som föranleds av mottagande av barn som tas hem från konfliktområden och av beredskap för detta.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för mottagande av finländska barn som tas
hem från konfliktområden.
Regeringen har i december 2019 fattat ett principbeslut om att hjälpa finländska barn i al-Hollägret i Syrien. På uppdrag av utrikesministeriet har vissa kommuner berett sig på att ta emot dem
som tas hem, vilket leder till fortlöpande extra kostnader för kommunerna.
Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen. Därigenom kan social- och hälsovårdsministeriet utse och bemyndiga en riksomfattande aktör också inom socialvården.
Momentets rubrik har ändrats.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

1 800 000
350 000
500 000
500 000

31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till avlönande av personal
motsvarande högst 8,5 årsverken för införande, utvecklande och styrning av samt stöd i samband
med verksamhetsmodellerna med barnhus.
F ö r k l a r i n g : Institutet för hälsa och välfärd inrättar verksamhetsmodeller med barnhus för
utredning och förebyggande av sexualbrott mot barn. Institutet och dess samarbetspartner polisstyrelsen och åklagarväsendet behöver för denna verksamhet årsverken. I den egentliga budgeten
nämndes detta inte.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
1 600 000
3 263 000
500 000
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32. Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt
forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget få användas till betalning av statlig finansiering
för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och 60 c § i
socialvårdslagen.
F ö r k l a r i n g : Regeringen har den 6 februari 2020 överlämnat till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen (RP 5/2020 rd) som gör det möjligt att med
statsmedel finansiera forskning i socialt arbete på universitetsnivå. I budgeten för 2020 har det
under momentet beviljats 25 000 000 euro, varav 21 000 000 euro ska användas för forskning
inom hälso- och sjukvården och 4 000 000 euro för forskning inom socialt arbete.
Anslaget används till finansiering av hälsovetenskaplig forskning och till forskning i socialt arbete på universitetsnivå. När det gäller den hälsovetenskapliga forskningen fastställer social- och
hälsovårdsministeriet insatsområdena och målsättningarna för forskningen vart fjärde år och beviljar specialupptagningsområdenas forskningskommittéer forskningsfinansiering. Dessa fattar
beslut om hur medlen ska fördelas på olika forskningsprojekt inom specialupptagningsområdena
på basis av ansökan. När det gäller forskningen inom socialt arbete fastställer social - och hälsovårdsministeriet årligen forskningens insatsområden och åtgärder och beviljar forskningsfinansiering för forskningsprojekt som bedöms vara förenliga med insatsområdena och målen för
forskningen inom socialt arbete. Insatsområdena och målen bereds i en utvärderingsgrupp som
tillsätts av social- och hälsovårdsministeriet och som också ska följa genomförandet av projekten.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
Momentets rubrik har ändrats.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
25 000 000
23 800 000
21 000 000

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av åtgärder i anslutning till stödjande av högskolestuderandes välbefinnande.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 500 000 euro.

5 000 000
1 400 000
3 000 000
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Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som gäller beredning, verkställighet och administration.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget riktas 5 000 000 euro till projektet om ett ansvarsfullt stöd av arbetsförmågan, dvs. en utvidgning av den verksamhetsmodell som används i Mellersta Finland, så
att projektet omfattar hela landet. I spetsprojektet OTE i Mellersta Finland har man genom samarbete skapat en smidig vårdkedja och rehabiliteringsväg för personer i arbetsför ålder. Projektet
syftar till att förbättra sysselsättningen genom att man satsar på att stödja arbetsförmågan hos den
arbetande befolkningen och förebygger förlängd sjukfrånvaro.
Av tillägget riktas 7 500 000 euro till en ökning av åtgärderna i programmet för arbetsförmågan
åren 2020—2022. Genom utvidgade åtgärder i programmet för arbetsförmågan ökar tillgången
till tjänster för stödjande av arbetsförmågan för arbetslösa inom ramen för basservicen inom social - och hälsovården. På detta sätt stöds sysselsättningen av arbetslösa, förebyggs förlängd arbetslöshet och arbetsoförmåga.
Av tillägget riktas 4 000 000 euro till åtgärdsprogrammet för arbetslivet och god psykisk hälsa.
Åtgärdsprogrammet ökar arbetsplatsernas beredskap att på kort sikt stödja arbetstagarnas psykiska hälsa bl.a. genom samarbete med företagshälsovården och genom omformande av arbetet.
Avdraget på 5 000 000 euro är en överföring till moment 28.90.30 och hänför sig till ändringen
av äldreomsorgslagen (minimidimensioneringen av omsorgspersonalen 0,7 vid enheter för omsorg dygnet runt). Den regeringsproposition som gäller ändringen av lagen (RP 4/2020 rd) har
lämnats till riksdagen den 6 februari 2020 och avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 augusti
2020.
Finansieringen under momentet riktas till flera sådana projekt för utvecklande av servicestrukturen som avses i regeringsprogrammet. Kravet enligt momentet på tio årsverken räcker inte för att
anställa tillräckligt med extra resurser, och därför bör det höjas. Tilläggsresurser behövs bl.a. för
framtida projekt för färdplaner för social- och hälsocentralerna och läkemedelsförsörjningen.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget

11 500 000
97 410 000

52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till avlönande av personal
motsvarande högst fem årsverken per år till Institutet för hälsa och välfärd för uppgifter som gäller samordning, styrning, underhåll, kvalitetskontroll, utveckling, utbildning, utvärdering och
förvaltning inom skyddshemsverksamheten samt för andra konsumtionsutgifter.
F ö r k l a r i n g : Antalet uppgifter har ökat i och med att skyddshemsverksamheten har utvidgats. Avsikten är att under 2020 öppna fjärrskyddshem i glesbygden. Inledandet av verksamheten
kräver en extra arbetsinsats av Institutet för hälsa och välfärd. I samband med revideringen av lagen om skyddshem lades uppgiften att utvärdera verksamheten till de uppgifter som Institutet för
hälsa och välfärd har. Detta nämns inte i den nuvarande motiveringen.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
22 550 000
19 550 000
17 550 000

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras också så att arvodet får användas till betalning av utgifter och
ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 44 § i lagen om
smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen
samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och
immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella
vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av beredskap för anskaffning av vaccin mot covid-19.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

110 000 000
30 640 000
28 990 000
26 390 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för mera vikariehjälp än beräknat.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

100 000
250 000
250 000
250 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 465 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 800 000 euro till följd av att
det anslag som gäller sparbeslut i samband med landskapsreformen återinförs för informationssystemet för vatten- och havsvård och 100 000 euro för rapportering och statistikföring av uppgifter om avfall och för utgifter för förvaltningen av informationssystemet samt som avdrag
390 000 euro som överföring till moment 35.20.55 för betalning av understöd till kommuner och
organisationer i anslutning till handlingsprogrammet för äldre personers boende och 45 000 euro
som överföring till moment 23.01.01 för organisering av arkiv.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

465 000
35 172 000
26 128 000
27 034 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar och till betalning av överföringsutgifter till de länder där det pågår utvecklingssamarbete i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars
deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen till momentet gör det möjligt för Finlands
miljöcentral att delta i sådana samarbetsprojekt mellan institutioner som utrikesministeriet finansierar och i Finlands Akademis projekt.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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—
23 374 000
23 024 000
24 311 000

10. Miljö- och naturvård
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas det ett tillägg på 2 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas till avlönande av
visstidsanställd personal motsvarande högst 117 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av skydd av skog.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 000 000
30 340 000
2 690 000
2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 700 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för uppbyggnaden av en helhet som stöder medborgarnas friluftsliv och till främjande av vindkraftsutbyggnad.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 193 årsverken, varav högst 22 årsverken till avlönande av personal för
viss tid för uppgifterna i punkt 7 samt till avlönande av visstidsanställd personal för motsvarande
171 årsverken för uppgifterna i de övriga punkter.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 700 000 euro av finansieringen av den helhet som stöder medborgarnas friluftsliv. Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras genom anslaget föranleder inga ytterligare behov av anslag. Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av främjandet av vindkraftsutbyggnad och påskyndandet av processer i anslutning till det vid NTM-centralerna. Av tilläggsanslaget används 1 000 000 euro för försöksoch pilotprojekt som hänför sig till en effektivisering av insamling och återvinning av plast och
till en minskning av plastförpackningar för engångsbruk.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

3 700 000
20 635 000
18 175 000
16 525 000
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F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget används för iståndsättning av parkeringsområden och ingångar
till viktiga naturskyddsområden som är i livligt bruk samt för utveckling av digitala tjänster i anslutning till naturskyddsområdena, för energirenovering av bebyggda fastigheter, bl.a. för att
frångå oljeuppvärmning, för iståndsättning av terrängtrafikleder och för en minskning av det eftersatta underhållet av kulturarvsobjekt samt för stärkande av den organisation för byggherren
som behövs för ovannämnda åtgärder.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

10 000 000
61 322 000
36 347 000
34 760 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget och det anslag som överförts från 2019 får användas för bidrag och stöd för genomförande av åtgärder enligt sådana vatten- och havsvårdsplaner som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) samt till utgifter
för beviljande av bidragen och stöden.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till understöd som med stöd
av statsunderstödslagen beviljas kommuner för utgifter för iståndsättning och utveckling av och
för förbättrad service i områden för närrekreation och i grönområden samt till utgifter som föranleds av beviljandet av understöd.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till understöd för
att förbättra energieffektiviteten hos återvinningen av näringsämnen inom vattenförsörjningen
och hos behandlingen av avloppsvatten samt till utgifter som föranleds av beviljandet av understöd.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst 28 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det för genomförandet av programmet för effektiverat vattenskydd, det s.k. gipsprojektet, får ingås avtal och andra förbindelser som efter 2020
föranleder utgifter till ett belopp av högst 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : En komplettering av motiveringen till momentet behövs för anskaffning av den
gipsbehandling som genomförs inom programmet för effektiverat vattenskydd och för överlåtande av den till jordbrukarna. Spridningen av gips på åkrarna främjar vattenskyddet. I samband med
tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen lämnat en proposition med förslag till
lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (RP 60/2020 rd).
Av tillägget är 5 000 000 euro tilläggsfinansiering för programmet för träbyggande. Tillägget riktas särskilt till den prioritering i det pågående programmet som gäller utveckling av industriellt
träbyggande via stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä, till stödjande av utbildning
i träbyggande samt till åtgärder för informationsstyrning.
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Av tillägget är 13 000 000 euro understöd till kommuner. Understödet gör det möjligt att genomföra sådana renoveringsprojekt och investeringar i anslutning till friluftsliv som planeras för rekreationsområden, grönområden och nationella stadsparker.
Av tillägget är 10 000 000 euro avsett för understöd med hjälp av vilka kommunerna kan införa
snabba åtgärder för att främja återvinningen av näringsämnen i vattenförsörjningen, energieffektiviteten vid behandlingen av avloppsvatten och tillvaratagandet av energi.
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakt (1 000 euro)

Förbindelser 2020
Utgifter sammanlagt

2021

2022

2023

Sammanlagt
fr.o.m. 2020

6 500
6 500

2 000
2 000

1 500
1 500

10 000
10 000

2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

28 000 000
18 792 000
16 022 000
9 052 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Med tilläggsanslaget genomförs skyddet av gamla skogar och i synnerhet utvidgningen av de minsta nationalparkerna. Dessutom förbättras sambandet mellan naturskyddsområdena, områdenas enhetlighet och härdighet under föränderliga förhållanden.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

18 000 000
48 630 000
26 830 000
29 621 445

20. Samhällen, byggande och boende
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 105 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett tilläggsbehov på ett årsverke till följd av understödet
till kommunerna för att dessa ska frångå oljeuppvärmning.
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2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

105 000
5 713 000
4 806 000
4 926 000

30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till resor, ordnande av evenemang och specialist- och forskningstjänster.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
1 000 000
1 000 000
1 000 000

34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 895 000 euro.
Anslaget får användas
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen beviljas kommuner för slopande av oljeuppvärmningssystem i kommunalt ägda byggnader och för ändring av uppvärmningsformen från
oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer
2) till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till informationssystem, tjänsteresor och
tryckning av handlednings- och instruktionsmaterial som är avsedda för dem som ansöker om understöd och som behövs för beviljande av understöd, utbetalning och hantering av användningen
av anslaget samt för information om understödet
Understöd kan beviljas kommuner för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet
i en kommunalt ägd byggnad slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understödet beviljas till ett belopp av 10 % av de kostnader som godkänts i och realiserats
till följd av understödsbeslutet. Understödet höjs med 5 procentenheter, om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal. Till de kostnader som ligger till grund för understödet godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, anordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader för byggande av anslutning samt kostnader för styrnings- och automationssystem och avlägsnande av oljecisterner.
Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Betalningen
sker enligt de faktiska kostnaderna. De kostnader som föranleds av de korrigerande åtgärder som
inletts från och med den 1 juni 2020 kan beaktas vid beräkningen av de kostnader för vilka understöd beviljas.
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är statsbidragsmyndighet.
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Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för
samma ändamål. I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Syftet med anslaget är att främja målet att slopa oljeuppvärmning i kommunalt
ägda byggnader.
2020 IV tilläggsb.

14 895 000

37. Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av sådana understöd för planläggning, tillstånd och utredningar i anslutning till dem som styr utbyggnaden av vindkraft. Anslaget kan dessutom användas
till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke vid miljöministeriet.
Miljöministeriet beviljar understöden med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) efter att ha
hört NTM-centralerna. Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 %
av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem.
Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen utöver utbyggnaden av vindkraft behandlar
andra behov av styrning kan understöd beviljas endast för den del av kostnaderna som föranleds
av utbyggnaden av vindkraft.
F ö r k l a r i n g : Med understöden främjas regeringsprogrammets föresatser om främjande av utbyggnaden av vindkraft.
2020 IV tilläggsb.

2 000 000

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att understöd beviljas för 45 % av den faktiska
totalkostnaden inklusive mervärdesskatt, dock högst 90 000 euro per sökande, och understöd kan
beviljas för 55 % av den faktiska totalkostnaden inklusive mervärdesskatt, om minst 50 % av de
laddstationer som skapas i projektet har en effekt på minst 11 kilowatt, vilket krävs för laddning
av en renodlad elbil.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av målet att påskynda elektrifieringen av bilbeståndet.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 390 000 euro.

1 500 000
5 500 000
1 500 000
1 500 000
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Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till understöd i
anslutning till handlingsprogrammet för äldre personers boende och till konsumtionsutgifter för
ordnande av evenemang och för specialisttjänster.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 35.01.01 för betalning av understöd till
kommuner och organisationer i anslutning till handlingsprogrammet för äldre personers boende.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

390 000
4 900 000
15 500 000
4 170 000

56. Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 670 000 euro.
Anslaget får användas
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen beviljas småhusägare för slopande av oljeuppvärmningssystemet i småhus och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer
2) till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till informationssystem, tjänsteresor och
tryckning av handlednings- och instruktionsmaterial som är avsedda för dem som ansöker om understöd och som behövs för beviljande av understöd, utbetalning och hantering av användningen
av anslaget samt för information om understödet.
Understöd kan beviljas för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i ett småhus
för boende året runt slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem, med
undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understödet beviljas till ett belopp av 4 000 euro per oljeuppvärmningssystem i småhus, när man övergår
från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump, och till ett belopp av 2 500 euro per oljeuppvärmningssystem i småhus när man övergår från oljeuppvärmning
till andra uppvärmningssystem. Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Understöd kan beviljas för kostnader som uppstått efter den 1 juni 2020. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna. Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna
med stöd av lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget.
Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen och utbetalningen sköts av NTM-centralerna samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings - och förvaltningscenter.
Understöd kan inte beviljas, om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål eller
om bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler
om statligt stöd.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Syftet med anslaget är att främja målet att avstå från oljeuppvärmningen i småhus. Under moment 32.01.02 reserveras 1 330 000 euro för behandling vid NTM-centralerna av
understödsärenden som gäller avstående från oljeuppvärmning i småhus.
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28 670 000

60. Överföring till Statens bostadsfond
Räntestödslån och statliga borgensförbindelser
Motiveringen till momentet ändras så att år 2020 får lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) godkännas som av Statens bostadsfonds medel understödda räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst 1 750 000 000 euro.
Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen får beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 38 000 000 euro
i de kommuner som förbundit sig till avtalet om markanvändning, boende och trafik mellan staten
och kommunerna i MBT-regionerna. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder
enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än
grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10 000 euro i Helsingforsregionen och
3 000 euro i Tammerforsregionen, Åboregionen och Uleåborgsregionen per ovan avsedd bostad.
Startbidrag beviljas inom MBT-avtalsområdena förhöjt med 5 000 euro, om objektet är ett flervåningsbostadshus med trästomme.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2020 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen får beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 2 000 000
euro i kommuner utanför MBT-avtalsområdena. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till
andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 1 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas förhöjt med 2 000 euro, om objektet är ett flervåningsbostadshus med
trästomme. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det i fråga om understöd för att främja förorternas
livskraft och förebygga segregation får fattas villkorliga förhandsbeslut om de understöd som beviljas 2021 så att det sammanlagda beloppet av understöden och de villkorliga förhandsbesluten
uppgår till högst 13 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att beloppet av understöd som beviljas för främjande av förorternas livskraft och förebyggande av segregation kan vara högst 35 %. I forsknings - och utredningsprojekt kan understödet uppgå till 80 %.
Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2011) får beviljas understöd för bostadsbyggnader för åtgärder som syftar till
förbättrad energieffektivitet samt smart och flexibel energiförbrukning till ett belopp av sammanlagt högst 40 000 000 euro på det sätt som föreskrivs genom den förordning om understöd för energieffektivitet som ska utfärdas.
F ö r k l a r i n g : Höjningen av fullmakten att godkänna räntestödslån föranleds av ett behov av
att stödja konjunkturläget inom byggbranschen. Tilläggsfullmakterna beräknas kunna användas
för att stödja byggandet av ca 1 500 nya bostäder.
Ändringen av det tilläggsstartbidrag som beviljas för träbyggande till euro föranleds av att kostnaderna för träbyggande är desamma inom alla MBT-avtalsområden.
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Höjningen av understödsprocenten för förortsprogrammet föranleds av ett behov av att effektivare sporra kommunerna att göra nya investeringar för att utveckla livskraften i förorterna och förebygga segregation när många kommuner står inför ekonomiska utmaningar. Genom kompletteringen av motiveringen till momentet möjliggörs villkorliga förhandsbeslut om anslaget 2021.
Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

—
—
—
—

64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett behov av att öka anslaget för att finansiera ansökningarna i den genomförda ansökningsomgången.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

800 000
1 700 000
850 000
850 000

