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REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
SJÄTTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2020

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en sjätte
tilläggsbudget för 2020.
Helsingfors den 24 september 2020

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Matti Vanhanen
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ALLMÄN MOTIVERING

ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en sjätte tilläggsbudget för 2020.
Föreslagna ändringen
Det föreslås ett nytt moment och ett anslag på 200 miljoner euro för att i form av statsunderstöd
ersätta enheter inom offentliga hälsovården för kostnader som föranleds av covid-19-testning.
Avsikten är att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska ersättas för kostnader som föranleds av den höjning av testningskapaciteten och den analysverksamhet som testningen vid gränsövergång i enlighet med genomförandet av hybridstrategin förutsätter. Det här är en del av förverkligandet av regeringens strategi om att förebygga, testa, spåra, isolera och behandla. Kapaciteten utöver den som behövs för testningen vid gränsövergång riktas enligt behov till
sjukvårdsdistriktets egna eller andra sjukvårdsdistrikts test.
Ramen för valperioden
Regeringen beslutade i samband med den första tilläggsbudgeten för 2020 att utgiftsramen för
statsfinanserna inte begränsar det innevarande året, under vilket flera tidsbegränsade och riktade
åtgärder införs bland annat i syfte att bekämpa hälsomässiga och ekonomiska följder av coronaviruset. Ramen följs igen från och med 2021.
Efter tilläggsbudgetpropositionen är de utgifter som hänförs till ramen 53 256 miljoner euro.
Balans
Det föreslås att anslagen höjs med 200 miljoner euro, vilket ökar statens behov av nettoupplåning.
Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 17,8 miljarder euro år 2020.
De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2020, den tilläggsbudgetproposition som behandlas i riksdagen och den tilläggsbudgetproposition som nu föreslås, euro

Ordinarie budgeten
I tilläggsbudgeten
II tilläggsbudgeten
III tilläggsbudgeten
IV tilläggsbudgeten
V tilläggsbudgetpropositionen
VI tilläggsbudgetpropositionen

Inkomstposter
(exkl. nettoupplåning
och skuldhantering)

Nettoupplåning
och skuldhantering

Anslag

55 493 073 000
900 000
-5 759 300 000
-1 315 072 000
1 021 000 000
49 440 601 000

2 198 374 000
1 083 490 000
9 389 572 000
880 000 000
5 321 343 000
-1 254 775 000
200 000 000
17 818 004 000

57 691 447 000
1 084 390 000
3 630 272 000
880 000 000
4 006 271 000
-233 775 000
200 000 000
67 258 605 000

VI tilläggsbudgeten för 2020
INKOMSTPOSTER

Avdelning 15

€

15. LÅN

200 000 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

200 000 000

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

Inkomstposternas totalbelopp:
200 000 000

200 000 000
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ANSLAG

Huvudtitel 33

€

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

200 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

200 000 000

38. Statsunderstöd för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader
(reservationsanslag 2 år) ..................................................................

Anslagens totalbelopp:
200 000 000

200 000 000

8

INKOMSTPOSTER

Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 200 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
200 000 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 17 868 004 000 euro
år 2020. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
17 818 004 000 euro år 2020.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

17 868
-40
-10
17 818

15.03
2020 VI tilläggsb.
2020 V tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 III tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut
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200 000 000
-1 254 775 000
5 321 343 000
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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ANSLAG

Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
38. Statsunderstöd för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 200 000 000 euro.
Anslaget får användas till att i form av statsunderstöd ersätta enheter inom offentliga hälsovården
för kostnader som föranleds av covid-19-testning.
F ö r k l a r i n g : Anslaget föranleds av statsrådets principbeslut av den 11 september 2020 om
genomförande av hybridstrategin vid gränsöverskridande trafik och resor, som förutsätter att testningskapaciteten och analysverksamheten vid gränsövergång snabbt höjs med 10 000 test per
dag. Det här är en del av förverkligandet av regeringens strategi om att förebygga, testa, spåra,
isolera och behandla.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) ersätts för kostnaderna för den ökning av testkapaciteten och den analysverksamhet som testningen vid gränsövergång förutsätter i enlighet
med de kostnader som godkänts av statsbidragsmyndigheten. Den kapacitet som överskrider behoven för testning vid gränsövergång riktas enligt behov till sjukvårdsdistriktets egna eller andra
sjukvårdsdistrikts test.
2020 VI tilläggsb.

200 000 000

