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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2021.

De ekonomiska utsikterna

Bruttonationalprodukten beräknas öka med 2,6 % under 2021. Till följd av coronavirusepidemin
är den ekonomiska tillväxten långsam i början av 2021 men börjar småningom tillta under som-
maren.

Prognosen bygger på antagandet att incidensen av sjukdomsfall inom coronavirusepidemin kom-
mer att sjunka till en låg nivå inför sommaren 2021 till följd av restriktioner, framsteg i vaccina-
tionsprogrammet och säsongsvariationer i epidemins förlopp. Ett stabilt epidemiläge möjliggör
att restriktionerna lindras och hävs.

Den privata konsumtionen ökar snabbare än köpkraften, när sparandet styrs till konsumtion. Ex-
porten och investeringarna återhämtar sig till följd av de förbättrade tillväxtutsikterna inom
världsekonomin, men de minskade investeringarna i bostadsbyggande bromsar upp investering-
sökningen 2021.

Antalet sysselsatta förutspås börja öka till följd av denna aktivitet, men eftersom återhämtningen
inom servicesektorn är långsam kommer också antalet sysselsatta att öka långsamt. Antalet sys-
selsatta kommer 2021 att vara mindre än 2019 och enligt prognosen kommer 2019 års nivå att
överskridas först 2023. Sysselsättningsgraden beräknas vara 71,7 % under 2021.

I och med att inkomsterna stiger beräknas lönesumman öka med cirka 3 % under 2021. Höjning-
en av lönerna påverkar småningom i synnerhet priserna på tjänsterna. Inflationen beräknas vara
cirka 1,4 % under 2021 och beräknas under de kommande åren accelerera till närmare 2 % per år
i och med att den ekonomiska aktiviteten ökar.

Underskottet i den offentliga sektorns finanser ökade avsevärt förra året på grund av coronaviru-
sepidemin. Den offentliga sektorns finanser försvagades av den ekonomiska recessionen och av
de många stödåtgärder som vidtogs på grund av epidemin. Ekonomin återhämtar sig under det
innevarande året, men underskottet i den offentliga sektorns finanser förblir stort, eftersom de of-
fentliga utgifterna förblir höga på grund av de stödåtgärder som det beslutats om på grund av epi-
demin och avvecklingen av den service- och vårdskuld som kumulerats under epidemin. Den of-
fentliga sektorns finanser kommer att uppvisa ett större underskott än under tiden före krisen.
Inom de offentliga finanserna råder en strukturell obalans mellan utgifter och inkomster.

De förslag till återhämtnings- och resiliensplan som ingår i tilläggsbudgetpropositionen

Finland lämnade den 15 mars 2021 en preliminär nationell återhämtnings- och resiliensplan till
kommissionen, där man ger riktlinjer för hur finansieringen från EU:s facilitet för återhämtning
och resiliens (RRF) ska användas i Finland. Den slutgiltiga planen lämnas till kommissionen i
maj 2021. Kommissionen bedömer Finlands plan och den torde godkännas i EU-rådet under sen-
sommaren 2021.
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När Finland har lämnat den slutgiltiga planen till kommissionen kan Finland samtidigt ansöka om
en förskottsbetalning på 13 procent. Avsikten är att i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för
2021 ta in ett motsvarande antal investeringar i enlighet med de riktlinjer som dragits upp av mi-
nisterarbetsgruppen för hållbar tillväxt. Med anslagen inleds stora och verkningsfulla helheter
som fastställts i återhämtningsplanen.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås det allokeringar på sammanlagt 238 miljoner euro (anslag
och fullmakter sammanlagt) för att genomföra återhämtnings- och resiliensplanen. Beloppet av
de anslagsökningar som riktas till 2021 utgör cirka 117 miljoner euro av detta. De fullmakter som
hänför sig till den nationella återhämtnings- och resiliensplanen och anslaget får användas först
efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna
medel har trätt i kraft.

Pelare 1 Den gröna omställningen stöder ekonomiska strukturomvandlingar och ett koldioxid-
neutralt välfärdssamhälle
För återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin föreslås
20 miljoner euro.

För temporärt stärkande av miljötillstånd och förfaranden föreslås sammanlagt 2 miljoner euro.

För lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen föreslås samman-
lagt 3 miljoner euro och för byte av byggnaders uppvärmningssystem från olja till energieffektiva
uppvärmningsformer med låga koldioxidutsläpp 15 miljoner euro.

För stödjande av privat laddningsinfrastruktur i husbolag och på arbetsplatser föreslås 7,5 miljo-
ner euro.

För projektet återvinning av näringsämnen föreslås 1 miljon euro.

Fördelningen av helheten enligt återhämtnings- och resiliensplanen i fråga om den tredje 
tilläggsbudgetpropositionen för 2021 enligt pelare (mn euro)

Pelare

Förslag till tilläggsbudget-
proposition III (anslag och

fullmakt sammanlagt)
, varav anslagseffekten

2021

1 Den gröna omställningen stöder ekonomiska struktur-
omvandlingar och ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle 48,5 31,4
2 Med hjälp av digitalisering och dataekonomi stärks 
produktiviteten och tjänsterna görs tillgängliga för alla 9,5 9,5
3 Sysselsättningsgraden och kompetensnivån höjs för att 
påskynda hållbar tillväxt 134,9 30,9
4 Åtgärder som förbättrar tillgången till social- och 
hälsovårdstjänster och ökar kostnadseffektiviteten 45 45
Sammanlagt 237,8 116,8



ALLMÄN MOTIVERING
A 7

Pelare 2 Med hjälp av digitalisering och dataekonomi stärks produktiviteten och tjänsterna görs
tillgängliga för alla
För säkerställande av verkställigheten av en effektiv övervakning av förhindrande av penningt-
vätt samt för digitalisering av ett faktiskt förmånstagarregister föreslås sammanlagt 1 miljon euro.

För bostadsdatasystemet föreslås 1 miljon euro.

För forskningsinvesteringar i och övningsverksamhet inom cybersäkerhet föreslås 1 miljon euro
för respektive ändamål.

För utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata föreslås 3 miljoner euro (se även KM:s
huvudtitel).

För utvecklande av kvaliteten på och tillgången till kommunikationsnät föreslås 50 000 euro.

För företagens projekt digital ekonomi föreslås 2,4 miljoner euro.

Pelare 3 Sysselsättningsgraden och kompetensnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt
För digital infrastruktur som utnyttjar automatisering i världsklass till stöd för invandringen av
experter föreslås 2 miljoner euro.

För helheten kontinuerligt lärande föreslås sammanlagt 9,7 miljoner euro, varav 2 miljoner euro
riktas till den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande och 2 miljoner euro till digitalise-
ring av högskoleutbildningen och stärkande av flexibelt lärande.

För Finlands Akademi föreslås en tilläggsfullmakt på sammanlagt 45 miljoner euro, varav 20 mil-
joner euro för nationella infrastrukturer och 25 miljoner euro för det påskyndande av nyckelsek-
torer och det stärkande av kompetens som stöder en grön omställning.

För strukturstöd till kreativa branscher föreslås sammanlagt 2 miljoner euro och för strukturstöd
till företag och sammanslutningar inom kulturbranschen och kreativa branscher 4 miljoner euro
för utveckling av innovativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller.

I bevillningsfullmakten för Business Finland föreslås det ett tillägg på 12 miljoner euro för på-
skyndande av nyckelsektorer och stärkande av kompetens, ett tillägg på 40 miljoner euro för lo-
komotivprojekt samt 10 miljoner euro för stöd till innovativa tillväxtföretag.

Det föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för hållbar turism. För ökad förnyelse och export av
tjänster inom industrin samt för kompetens och teknik på området hälsa och välbefinnande före-
slås 0,2 miljoner euro för respektive ändamål.

För en incitamentsmodell för kommunerna för att stärka Navigatorernas sektorsövergripande ka-
raktär föreslås 3,25 miljoner euro.
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Pelare 4 Åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökar kost-
nadseffektiviteten
Det föreslås 5 miljoner euro för att främja genomförandet av vårdgarantin genom att stärka före-
byggandet, 20 miljoner euro för att främja att vårdgarantin förverkligas och avveckla service- och
vårdskulden samt 20 miljoner euro för digitalisering som främjar vårdgarantin.

Paketet för att främja barns och ungas välbefinnande

För polisen föreslås 3 miljoner euro för polisens förebyggande verksamhet.

För huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete föreslås 5 miljoner euro för att jämna ut
effekterna av coronavirusläget.

För att mildra effekterna av coronavirusläget föreslås det som en del av paketet för att främja
barns och ungas välbefinnande sammanlagt 64 miljoner euro för undervisnings- och kulturminis-
teriets förvaltningsområde. Av detta riktas 40 miljoner euro till förskoleundervisning, grundläg-
gande utbildning och småbarnspedagogik, 15 miljoner euro till gymnasieutbildning och 5 miljo-
ner euro till yrkesutbildning.  Dessutom riktas 4 miljoner euro till universitet och yrkeshögskolor
för att stärka handledningen och stödet för de studerandes välmående.

För statsunderstöd för utveckling av servicestrukturen inom social- och hälsovården föreslås ett
tillägg på 39 miljoner euro till kommunerna för att stödja barn och unga i den situation som orsa-
kats av coronavirusepidemin och i återhämtningen efter den. Av tillägget riktas 16 miljoner euro
till att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster och 23 miljoner euro till att förbättra tillgången
till missbrukartjänster.

Stöd till torvföretagare

För stöd till torvföretagare föreslås 60 miljoner euro för att stödja anpassningen av torvsektorn
till den snabba strukturomvandlingen och stödja en rättvis omställning.

Stödet riktas inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde bland annat till ett under-
stödssystem som gäller skrotning av torvföretags maskiner och anordningar, till utvecklingstjäns-
ter och utvecklingsunderstöd för företag samt till stöd för ny sysselsättning och omskolning.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde riktas stödet till en utredning om fort-
satt användning av torvproduktionsområden och till beskogningsstöd.

Statsrådets kansli

Det föreslås ett anslag på sammanlagt 2,15 miljoner euro för utgifter som föranleds av det arbete
som utförs av sannings- och försoningskommissionen för samer och för främjande av sannings-
och försoningsprocessen, för betalning av statsunderstöd för främjande och genomförande av
sannings- och försoningsprocessen samt för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande
högst fem årsverken för uppgifter vid sannings- och försoningskommissionens sekretariat.
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Utrikesministeriets förvaltningsområde

Av anslagen för det ordinarie utvecklingssamarbetet har de anslag (8,4 miljoner euro) som bud-
geterats för Europeiska utvecklingsfonden (EUF) överförts till instrumentet för grannskapspoli-
tik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) under momentet medlemsavgift
till EU under finansministeriets huvudtitel, för finansieringsandelarna enligt EU:s nya budgetra-
mar.

Inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden har det också funnits en fredsbevarande resurs för
Afrika som delvis övergår till den nya europeiska fredsfaciliteten. Det föreslås att den fredsbeva-
rande resursen för Afrikas andel på 5 miljoner euro överförs från utvecklingssamarbetsmomentet
till moment 24.90.66, vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag, från vilket Finlands andel av
europeiska fredsfaciliteten betalas. Under momentet i fråga föreslås ett tillägg på 0,492 miljoner
euro för att täcka Finlands betalningsandel.

För det egentliga utvecklingssamarbetet föreslås det 10 miljoner euro för Finlands donationer av
covid-19-vaccin. Finlands deltagande i donationerna sköts med ett öronmärkt stöd till den inter-
nationella vaccinmekanismen COVAX AMC. Ett villkor för stödet är köp av vacciner av Fin-
lands kvot. Tillägget riktas som ett öronmärkt stöd som ska användas för de vacciner som Finland
skaffar som en del av EU:s upphandling av vacciner. Motsvarande belopp dras av från momentet
anskaffning av vaccin under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. Eftersom finska staten
har förbundit sig att i vilket fall som helst betala de vaccin som skaffas, är arrangemangets kost-
nadseffekt för staten neutral eller nästan neutral.

Justitieministeriets förvaltningsområde

För de utgifter som föranleds av senareläggningen av kommunalvalet föreslås cirka 5,9 miljoner
euro. Kommunersättningens andel av detta är 4,9 miljoner euro, vilket föranleds av att tiden för
förhandsröstning förlängs.

Inrikesministeriets förvaltningsområde

För polisen föreslås 0,8 miljoner euro för de utgifter som föranleds av coronavirusläget och 1,8
miljoner euro för tryggande av det kriminaltekniska laboratoriets serviceförmåga. Dessutom fö-
reslås 0,5 miljoner euro för polisen och 0,6 miljoner euro för Migrationsverket för de ändringar
som EU-interoperabiliteten hos datasystemen enligt projektet Interoperability förutsätter.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås ett tillägg på 120 miljoner euro för kostnaderna för an-
skaffning av utsjöbevakningsfartyg samt 5,9 miljoner euro för kostnaderna för återinförande av
gränskontrollen vid de inre gränserna.

För räddningsväsendet föreslås 1 miljon euro för ordnande av en extra kurs för jourhavande vid
nödcentraler.

Till följd av att antalet asylsökande är lägre än beräknat föreslås ett avdrag på 20,7 miljoner euro
i mottagande av flyktingar och asylsökande samt ett avdrag på 4,1 miljoner euro i stödet till mot-
tagningsverksamhetens kunder.
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Försvarsministeriets förvaltningsområde

I anslutning till undantagsarrangemang som beror på coronavirusepidemin föreslås det ett tillägg
på 7,1 miljoner euro i kostnaderna för matpenning till värnpliktiga.

Genom ändringar i beställningsfullmakterna för anskaffningar av försvarsmateriel fås anslagen
att bättre motsvara den uppskattade utbetalningsprofilen för anskaffningarna. Det föreslås därför
ett avdrag på sammanlagt cirka 271 miljoner euro i anslagen. Motsvarande anslagsökning beaktas
i budgetarna för de kommande åren.

I utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 3,8 miljoner euro
på grund av valutakursförluster i samband med anskaffningar av försvarsmateriel. Det föreslås
dessutom att förvaltningsområdets utgifter minskas med sammanlagt 18,3 miljoner euro som jus-
tering enligt den faktiska indexutvecklingen 2020.

Finansministeriets förvaltningsområde

För genomförandet av statens fastighetsstrategi föreslås 1,5 miljoner euro för utnyttjande av sta-
tens förköpsrätt vid fastighetsköp.

För utgifter för mynt föreslås ett tillägg på 7 miljoner euro för Finlands Banks inlösen av
bruksmynt.

För kapitalisering av Suomen Kaasuverkko Oy föreslås 257 miljoner euro.

Under momentet återbetalda skatter föreslås ett tillägg på 3,1 miljoner euro. Tillägget föranleds
av de återbetalningar enligt besluten om skattelättnader som 2021 görs till ett större belopp än be-
räknat. Dessutom föreslås ett tillägg på 3,5 miljoner euro under momentet ränteutgifter som hän-
för sig till beskattningen. Tillägget föranleds av i lagen om skatteuppbörd avsedd krediteringsrän-
ta och av att den därmed anslutna övergångsbestämmelsen upphör.

I skadeståndsutgifterna föreslås ett tillägg på 5 miljoner euro bland annat på grund av ett fel i råd-
givningen om skrotningspremien och de ökade ersättningarna för reseskador i samband med
coronavaccinationsresor.

För utveckling av den offentliga förvaltningens IKT föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro för rik-
tande av återbetalningen av DigiFinland Oy:s kapital.

För omkostnaderna för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata föreslås ett tillägg på
2,1 miljoner euro till helheten avveckling av köer samt inkomstbortfall som orsakas av coronavi-
rusepidemin. För projektet tjänster i Suomi.fi för offer för dataläckage föreslås 717 000 euro och
för merkostnaderna för senareläggningen av kommunalvalet 77 000 euro.

För IKT-ändringskostnader i samband med social- och hälsovårdsreformen föreslås 50 miljoner
euro.
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För kommunernas statliga finansiering föreslås sammanlagt cirka 5 miljoner euro i anslutning till
främst preciseringen av bestämningsfaktorerna för kommunernas statsandelar och kompense-
ringen av ändringar i beskattningsgrunderna.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

För omkostnaderna för studentexamensnämndens kansli föreslås 0,21 miljoner euro för åtgärder
som föranletts av coronavirusepidemin i syfte att trygga genomförandet av studentexamen våren
2021.

För integrationsutbildning för invandrare föreslås ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro.

Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro för utgifter för studielånskompensation. Av detta för-
anleds 5 miljoner euro av att antalet mottagare har preciserats och 5 miljoner euro av att villkoren
för studielånskompensation har gjorts flexiblare på grund av coronavirusläget.

För förvaltningsnämnden för Sveaborg föreslås ett tilläggsanslag på 0,83 miljoner euro för om-
byggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet.

För kostnaderna för arkitektur- och designmuseets projekt- och planeringsfas föreslås samman-
lagt 0,7 miljoner euro.

Den totala kostnaden för projektet för ombyggnad och reparation av Olympiastadion i Helsing-
fors uppgår enligt uppgifter från Stadion-stiftelsen till cirka 336,9 miljoner euro. I finansieringen
av projektet deltar staten och Helsingfors stad till lika stora delar. Den helhet som statens förbin-
delser gäller uppgår till 168 436 500 euro. Staten har tidigare anvisat projektet finansiering på
sammanlagt 118,5 miljoner euro. För projektets slutkostnader föreslås ett tillägg på cirka 37,9
miljoner euro. Slutdelen av statens finansieringsandel, 12 miljoner euro, betalas i enlighet med
det som beslutats tidigare med avkastning av penningspelsverksamheten.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

I tilläggsbudgeten bereder man sig på att betala sammanlagt 91,65 miljoner euro i utgifter som
föranleds av åtgärder som finansieras med återhämtningsinstrumentet till Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling. Tilläggsfinansieringen från återhämtningsinstrumentet till
jordbruksfonden finansieras helt och hållet av EU.

För Livsmedelsverket föreslås ett tillägg på sammanlagt 0,48 miljoner euro för extra kostnader
för testning av pälsdjur på grund av coronavirusläget samt för anskaffning av utrustning och au-
tomation samt databehandling i de laboratorietjänster som stöder coronatestningen.

För ersättning för renskador vintern 2019—2020 föreslås 6,0 miljoner euro och för datasystems-
ändringar i anslutning till ersättningen för skador 150 000 euro till Livsmedelsverket.
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Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

För kommunikationsministeriets omkostnader föreslås 1 miljon euro för genomförandet av cy-
bersäkerhetsprogrammet.

För kommunikationsministeriets omkostnader föreslås 5 miljoner euro för att trygga förutsätt-
ningarna för verksamheten.

För investeringsfasen i genomförandet av den offentligt reglerade PRS-tjänsten inom ramen för
systemet Galileo föreslås sammanlagt 1,03 miljoner euro.

För att kapitalisera det projektbolag som ska bildas för planeringen av en snabb spårförbindelse
österut föreslås 6 miljoner euro.

Det föreslås att anslaget för basunderhåll av transportinfrastrukturen höjs med 50 miljoner euro,
vilket är en tidigareläggning från 2022.

Som nya projekt inleds utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata för vilken det före-
slås en fullmakt på 130 miljoner euro och ett nationellt anslag på 2 miljoner euro, elektrifieringen
av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda för vilken det föreslås en fullmakt på 10 miljoner
euro och ett anslag på 1 miljon euro samt förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron på
landsväg 180 för vilket det föreslås en fullmakt på 128 miljoner euro och ett anslag på 3 miljoner
euro. Dessutom föreslås det att fullmakten för förbättringen av banan Kouvola—Kotka/Fredriks-
hamn höjs med 35,5 miljoner euro till 133,5 miljoner euro. Anslagseffekterna gäller åren 2023
och 2024.

För stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik i den situation som
coronaviruspandemin orsakar föreslås det ett tillägg på 23,15 miljoner euro.

För köp av offentlig persontrafik föreslås i stora och medelstora stadsregioner samt inom regional
och lokal trafik 22,8 miljoner euro samt för köp av persontågstrafik 11 miljoner euro på grund av
att coronavirusläget har dragit ut på tiden.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att det i arbets- och näringsministeriets budget tas in en fullmakt på 40 miljoner euro
på basis av vilken kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå ett avtal för åren 2021—2030
som baserar sig på programmet Hållbar turism 2030 och som gäller anskaffning av ny vagnmat-
eriel till stommen i nattågstrafiken.

Det föreslås att finansieringen av de centrala digitaliseringsfrämjande informationssystemrefor-
merna och utvecklingen av digitala tjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsom-
råde samlas under det nya momentet Utveckling av digitaliseringen. Under momentet föreslås ett
tilläggsanslag på 2 miljoner euro för utvecklande av en digital tillståndstjänst över en disk som
en del av genomförandet av projektet Tillstånd och tillsyn.
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I fullmakten för stöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås ett tillägg
på 40 miljoner euro för att stödja projekt i batterivärdekedjan. Dessutom föreslås det i fullmakten
ett tillägg på 6 miljoner euro för genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen och stöd
till vaccinekosystemet.

I fullmakten för innovationsstödet för skeppsbyggnad föreslås ett tillägg på 19,4 miljoner euro.
Genom tillägget i fullmakten möjliggörs inledandet av nya fartygsprojekt och en höjning av max-
imibeloppet för det fartygsspecifika stödet från 10 miljoner euro till 15 miljoner euro.

För lönegarantin föreslås ett tilläggsanslag på 1,46 miljoner euro. Tillägget beror på en ändring
av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän med stöd av vilken maximibeloppet för
den arbetstagarspecifika lönegarantin höjs från 15 200 euro till 19 000 euro.

Det föreslås ett tilläggsanslag på 31 miljoner euro för genomförande av en fjärde ansökningsom-
gång för tidsbegränsat kostnadsstöd för företag. Dessutom ombudgeteras för ändamålet det an-
slag på cirka 169 miljoner euro som inte använts av stödet för ensamföretagare år 2020, vilket
innebär att det finns sammanlagt 200 miljoner euro för den fjärde ansökningsomgången för kost-
nadsstöd.

Det föreslås att 650 miljoner euro överförs till statsgarantifonden för kapitalisering av Finnvera
Abp:s exportgaranti- och specialborgensverksamhet. Genom fondreserveringen bereder man sig
på en situation där de tillgångar som finns kvar i statsgarantifonden inte räcker till för att täcka
det förlustbringande separata resultatet av Finnvera Abp:s exportgaranti- och specialfinansie-
ringsverksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås ett tillägg på 223,5 miljoner euro för anskaffning av covid-19-vaccin. Tillägget riktar
sig i huvudsak till deltagande i EU-gemensam anskaffning av covid-19-vaccin 2022 samt till vis-
sa partier av vaccin som beaktar virusvarianter. I anslagsnivån har Finlands deltagande i vaccin-
mekanismen COVAX AMC dessutom beaktats.

För anslaget för den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården före-
slås ett tillägg på 5,7 miljoner euro. Av tillägget föranleds 3,8 miljoner euro av verkställigheten
av klientuppgiftslagen och 1,9 miljoner euro av beredningen i Kanta-tjänsterna av intyg över vac-
cination mot covid-19, intyg över negativt covid-19-test och intyg över att en person insjuknat i
och tillfrisknat från covid-19.

Det föreslås ett tillägg på sammanlagt nästan 11 miljoner euro för omkostnader för Institutet för
hälsa och välfärd. Av tillägget föranleds cirka 7,6 miljoner euro av upprätthållandet av covid-19-
testkapaciteten och sekvenseringen av nya virusstammar. För stärkande av Institutet för hälsa och
välfärds grundläggande verksamhet föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljon euro.

För Strålsäkerhetscentralens omkostnader föreslås ett tillägg på 0,2 miljoner euro, vilket är en
följd av de tilläggsuppgifter som den nya strålsäkerhetslagen, som trädde i kraft 2019, medför.
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För anslaget för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak föreslås en anslagsökning på sammanlagt
cirka 1 miljon euro. Behovet föranleds i huvudsak av den ökade hyresutgiften för de nya lokaler-
na samt av nödvändiga anskaffningar av maskiner och anordningar.

För omkostnaderna för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd föreslås ett tillägg på 0,52 miljoner euro, varav 0,3 miljoner euro föranleds av
coronavirusepidemins inverkan på antalet fångar och 0,1 miljoner euro av säkerställandet av pa-
tientdatasystemets funktion.

För statsandelen av kostnaderna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett tillägg på samman-
lagt 61 miljoner euro. Av tillägget föranleds 48 miljoner euro av att företagares rätt till arbets-
marknadsstöd förlängs för tiden 1.7—30.9 och 13 miljoner euro av att höjningen av det skyddade
beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa förlängs för samma tid.

Miljöministeriets förvaltningsområde

För rapporterings-, uppföljnings- och tillsynsskyldigheterna i anslutning till den reform av av-
fallslagen som är under behandling i riksdagen föreslås ett tillägg på sammanlagt 0,46 miljoner
euro till Säkerhets- och kemikalieverket, Finlands miljöcentral och Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Birkaland.

För Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet föreslås ett anslag på 0,4 miljoner euro
för verkställighetsuppgifter enligt reformen av bostadsrättslagstiftningen.

Inkomstposter

Det föreslås att inkomstposten sänks med sammanlagt 185 miljoner euro. Det föreslås att kalky-
len över skatteinkomster sänks med sammanlagt 235 miljoner euro. Kalkylen över skatteinkom-
ster försvagas särskilt av att prognosen för skatteinkomsterna från förvärvs- och kapitalinkomst
sjönk med 87 miljoner euro, vilket i huvudsak beror på uppdateringen av källskatteprognosen.
Prognosen för arvs- och gåvoskatteinkomsterna har däremot sänkts på grundval av uppgifterna
om influtna belopp. Även prognosen för mervärdesskatteinkomsterna är 41 miljoner euro svagare
än beräknat. Prognosen för mervärdesskatteinkomsterna höjs med 183 miljoner euro på grund av
att inkomsterna enligt bokslutet var bättre än väntat, men på motsvarande sätt sänker förlängning-
en till 2021 av det lindrade betalningsarrangemanget prognosen med 224 miljoner euro.

Förlängningen till 2021 av det lindrade betalningsarrangemanget sänker också prognosen för för-
värvs- och kapitalskatteinkomsterna med 20 miljoner euro och prognosen för samfundsskattein-
komsterna med 5 miljoner euro. På motsvarande sätt har prognosen för energiskatteinkomsterna
höjts med 3 miljoner euro på grund av att överföringen av värmepumpar till en förmånligare el-
skatteklass senareläggs.

Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 50 miljoner euro. Den vikti-
gaste faktorn bakom förslaget är den tilläggsfinansiering på 50 miljoner euro från återhämt-
ningsinstrumentet till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som inkluderas i
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 och som finansieras
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helt och hållet av EU. Förlängningen av det lindrade betalningsarrangemanget till 2021 medför
att ränteinkomsterna i anslutning till beskattningen minskar med 3 miljoner euro.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 185 miljoner euro och ökningen
av anslagen med 2 172 miljoner euro ökar den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021 beho-
vet av statens nettoupplåning med 2 357 miljoner euro. Av summan är cirka 117 miljoner euro
anslag från faciliteten för återhämtning och resiliens för 2021, och motsvarande EU-finansiering
redovisas till staten och beaktas i tilläggsbudgetpropositionen senare under 2021. Ökningen av
nettoupplåningen utan anslagen från faciliteten för återhämtning och resiliens är uppskattningsvis
2 240 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 14,4 miljarder euro 2021.
Statsskulden beräknas vid utgången av 2021 uppgå till cirka 139,3 miljarder euro, vilket är cirka
56 % av bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med cirka 1 221 miljoner euro. Ram-
utgifterna för 2021 blir därmed 52 871 miljoner euro.

Utgiftsramen för 2021 uppgick till 52 023 miljoner euro efter den andra tilläggsbudgetproposi-
tionen. Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår
ramnivån 2021 till 53 281 miljoner euro.

I samband med budgetpropositionen för 2021 fastställde regeringen hösten 2020 på grund av
coronavirusepidemin att eftersom läget är osäkert ska det göras en extra ramreservering på 500
miljoner euro för 2021 för att användas för de finanspolitiskt obligatoriska utgiftsbehov av en-
gångsnatur som föranleds av coronavirusläget. Det fortsatt svåra coronavirusläget och bland an-

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2020
Bokslut

2021
Godkänd

budget
(budget+tilläggs-

budgetar)

2021
Regeringens
proposition

2021
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 67 074 65 916 2 172 68 088
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 903 765 6 771

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 49 628 53 909 -185 53 723
— Skatteinkomster 42 443 45 277 -235 45 042
— Övriga inkomster 7 185 8 632 50 8 681
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 18 962 12 008 2 357 14 365
— Nettoupplåning 18 315 12 058 2 357 14 415
— Skuldhantering 647 -50 - -50
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nat de därmed anslutna restriktionerna och stödåtgärderna har lett till en situation där den ovan-
nämnda ramreserveringen har visat sig vara för liten. Ramreserveringen höjs således med 1 350
miljoner euro till sammanlagt 1 850 miljoner euro. Av denna ökning med 1 350 miljoner euro har
650 miljoner euro reserverats för överföring till statsgarantifonden för kapitalisering av Finnvera
Abp:s exportgaranti- och specialborgensverksamhet, och denna summa får inte användas för an-
dra utgifter. Om de ovannämnda utgifterna är lägre än vad som reserverats i ramen, används skill-
naden inte till att öka de övriga utgifterna.

Den tredje tilläggsbudgetpropositionen innehåller utgifter på 1 113 miljoner euro (varav 650 mil-
joner euro överförs till statsgarantifonden) som täcks från reserven. Sammanlagt uppgår använd-
ningen av reserven, inklusive de tidigare tilläggsbudgetpropositionerna, till 1 530 miljoner euro.

Den ofördelade reserven för det innevarande året är 411 miljoner euro, varav 320 miljoner euro
utgör en reserv för sådana finanspolitiskt obligatoriska utgiftsbehov av engångsnatur som föran-
leds av coronavirusläget.

I utgifter utanför ramen föreslås ett tillägg på sammanlagt cirka 950 miljoner euro, varav cirka
232 miljoner euro anvisas bland annat för anskaffning av vaccin och sekvensering av covid-19-
virusstammar. De direkta kostnader för hälsosäkerheten som hänför sig till coronaviruset täcks
som utgifter utanför ramen åren 2021—2023.

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2021 2022 2023

23.01.26 Ombudgetering av anslaget för 2019 1,4
24.30.66, 
33.70.20

Finlands donationer av covid-19-vaccin Det görs en 
justering i ramen så att donationerna inte belastar den. 10,0

27.10.18 Ändrad tidsmässig fördelning av de årliga andelarna för 
projektet Flottilj 2020 -190,0 -8,0 52,0

27.10.18 Ändrad tidsmässig fördelning av de årliga andelarna för 
andra anskaffningar av försvarsmateriel -81,5

28.40.01, 
11.19.09

Övergång till nettobudgetering i fråga om 
regionförvaltningsverkens avgifter -0,9

28.70.01, 
13.03.01

Budgetering av kapital som intäktsförts till DigiFinland 
Oy till motsvarande utgifter Genomgångspost 4,0

28.70.05 Ombudgetering av tidigare budgeterad och oanvänd 
finansiering som reserverats för beredningen av social- 
och hälsovårdsreformen 23,8

30.10.64 Ombudgetering i anslutning till Programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 54,0

30.40.22 Partiell ombudgetering av finansieringen av 
bioinnovationsprogrammet 0,7

30.40.62 Ombudgetering i anslutning till finansieringen från 
EHFF för programperioden 2014—2020 6,9

31.10.77 Anslag som motsvarar EU TEN-stödet. 
Genomgångspost. 2,2
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32.01.02, 
32.30.51

Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna inom 
försöket med rekryteringsstöd som beviljas små och 
medelstora företag -12,1 12,1

32.30.30, 
32.40.43

Av det anslag som budgeterats för kostnadsstöd för 
ensamföretagare år 2020 återtas 169 miljoner euro. 
Motsvarande tillägg görs under moment 32.40.43,
kostnadsstöd för företag. 168,9

33.20.50, 
33.20.52

Höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyddet 
för arbetslösa under tiden 1.7—30.9.2021 Ändring av 
utgiftsgrunden under moment utanför ramen -13,0

33.20.52 Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd för tiden 1.7—
30.9.2021 Ändring av utgiftsgrunden under ett moment 
utanför ramen. -48,0
Ramreservering för sådana finanspolitiskt obligatoriska 
utgiftsbehov av engångsnatur som föranleds av corona-
virusläget 1 350,0
Justering av indexkorrigeringen av försvarsmaktens 
utgifter i enlighet med den faktiska prisutvecklingen 
2020 (avtalsbaserad priskorrigering) -18,3

Sammanlagt -1 258,1 4,1 52,0

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2021 2022 2023

De av riksdagen godkända anslagen för 2021 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 128 555 000 -3 000 128 552 000
22. Republikens president 18 761 000 6 000 18 767 000
23. Statsrådets kansli 576 317 000 424 272 000 1 000 589 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 353 364 000 2 329 000 1 355 693 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 1 040 584 000 6 399 000 1 046 983 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 577 005 000 111 714 000 1 688 719 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 4 880 751 000 -287 293 000 4 593 458 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 19 506 399 000 365 474 000 19 871 873 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 7 357 877 000 134 583 000 7 492 460 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 753 065 000 207 929 000 2 960 994 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 583 632 000 142 598 000 3 726 230 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 4 152 943 000 632 545 000 4 785 488 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 17 887 040 000 395 443 000 18 282 483 000
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35. Miljöministeriets förvaltningsområde 335 382 000 29 141 000 364 523 000
36. Räntor på statsskulden 764 510 000 6 435 000 770 945 000
Sammanlagt 65 916 185 000 2 171 572 000 68 087 757 000

De av riksdagen godkända anslagen för 2021 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2021 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 45 276 626 000 -234 900 000 45 041 726 000
12. Inkomster av blandad natur 5 769 097 000 49 575 000 5 818 672 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 719 666 000 - 2 719 666 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 143 146 000 - 143 146 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 53 908 535 000 -185 325 000 53 723 210 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 12 007 650 000 2 356 897 000 14 364 547 000
Sammanlagt 65 916 185 000 2 171 572 000 68 087 757 000



III tilläggsbudgeten för 2021

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -234 900 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -196 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag ............................. -107 000 000
02. Samfundsskatt, avdrag ..................................................................... -5 000 000
04. Skatt på arv och gåva, avdrag .......................................................... -84 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -41 000 000
01. Mervärdesskatt, avdrag .................................................................... -41 000 000

08. Punktskatter 3 000 000
07. Energiskatter, tillägg ........................................................................ 3 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur -900 000
09. Övriga skatteinkomster, avdrag ....................................................... -900 000



20

Avdelning 12

12. BLANDADE INKOMSTER 49 575 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 250 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde, 

tillägg ............................................................................................... 250 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde -48 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

avdrag .............................................................................................. -48 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 200 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde, tillägg .............................................................. 200 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 50 000 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg ..................... 50 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 173 000
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, tillägg ..... 2 173 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde —
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av 

penningspelsverksamhet .................................................................. —

39. Övriga inkomster av blandad natur -3 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, avdrag ............. -3 000 000

Avdelning 15

15. LÅN 2 356 897 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 2 356 897 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 2 356 897 000

Inkomstposternas totalbelopp:

2 171 572 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21 €

21. RIKSDAGEN -3 000

40. Statens revisionsverk -3 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -3 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT 6 000

02. Republikens presidents kansli 6 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 6 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI 424 272 000

01. Förvaltning 4 272 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 122 000
26. Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller 

samerna (reservationsanslag 3 år) ................................................... 2 150 000

10. Ägarstyrningen 420 000 000
87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. 420 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................ —
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Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 329 000

01. Utrikesförvaltningen 237 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 237 000

10. Krishantering —
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor 

(förslagsanslag) ................................................................................ —

30. Internationellt utvecklingssamarbete -3 400 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag .. -3 400 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 5 492 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 5 492 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 399 000

01. Ministeriet och förvaltningen 566 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 140 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till 

justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg ......................... 135 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 223 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................ 68 000

10. Domstolar och rättshjälp 59 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -143 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 214 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttviste-

nämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .............. -13 000
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20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 120 000
95. Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 120 000

40. Verkställighet av straff -204 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -204 000

50. Valutgifter 5 858 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), tillägg ................................................. 5 858 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 111 714 000

01. Förvaltning 2 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 90 000
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 2 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -90 000

10. Polisväsendet 6 075 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 6 733 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..... -658 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

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

20. Gränsbevakningsväsendet 125 845 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 5 845 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster 

(reservationsanslag 5 år), tillägg ...................................................... 120 000 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 928 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 928 000

40. Migration -21 136 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 3 624 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -20 679 000
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63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -4 081 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -287 293 000

01. Försvarspolitik och förvaltning —
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ........... —

10. Militärt försvar -286 587 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -6 107 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), avdrag -280 480 000

30. Militär krishantering -706 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -706 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 365 474 000

01. Förvaltning 263 345 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 280 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom 

förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg .................... 1 500 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -2 435 000
25. Utgifter för mynt (förslagsanslag), tillägg ....................................... 7 000 000
88. Kapitalisering av Suomen Kaasuverkko Oy 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 257 000 000

10. Beskattningen och Tullen 8 007 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 22 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 1 260 000
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 

3 år), tillägg ..................................................................................... 125 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg .................................... 3 100 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag),

tillägg ............................................................................................... 3 500 000
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20. Tjänster för statssamfundet 1 748 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 1 748 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och 
registerförvaltningen 5 502 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 130 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolknings-

data (reservationsanslag 2 år), tillägg .............................................. 5 372 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning -155 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -155 000

50. Pensioner och ersättningar 5 000 000
50. Skadestånd (förslagsanslag), tillägg ................................................ 5 000 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen 51 031 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstek-

niken (IKT) inom den offentliga förvaltningen 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 4 000 000

05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av 
reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 50 000 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -1 206 000
23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksam-

heten (reservationsanslag 3 år), avdrag ........................................... -1 763 000

80. Överföringar till landskapet Åland 1 605 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -345 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg .... 1 700 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 250 000

89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen —
30. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen 

samt vissa av Helsingfors stads uppgifter (reservationsanslag 3 år) —

90. Stöd till kommunerna 4 811 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 2 808 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 3 000
35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkom-

ster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), 
tillägg ............................................................................................... 2 000 000
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92. EU och internationella organisationer 8 400 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), tillägg .............. 8 400 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 16 180 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 16 180 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 134 583 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom 
verksamhetsområdet 8 639 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 388 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 242 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbild-

ningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg .............................. 209 000
04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och syssel-

sättning (reservationsanslag 2 år) .................................................... 46 300 000
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -38 500 000

10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning och fritt bildningsarbete 47 234 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 4 000
20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspeda-

gogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag ... -270 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggan-

de utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg ...... 40 000 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter 

för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg ............................. 7 500 000

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning 19 821 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 21 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 14 800 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 5 000 000
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40. Högskoleundervisning och forskning 5 803 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -2 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........... 2 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 3 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 

område (reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................... 5 800 000

70. Studiestöd 10 000 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg .......................... 10 000 000

80. Konst och kultur 5 149 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -4 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), avdrag .... -22 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 15 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 4 300 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg .................. 30 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 830 000

90. Idrottsverksamhet 37 937 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran 

inom motion och idrott (förslagsanslag) .......................................... —
54. Understöd till projektet för totalrenovering och modernisering av 

Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år) ................. 37 937 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 207 929 000

01. Förvaltning och forskning 17 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 000

10. Utveckling av landsbygden 117 745 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 6 250 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) ... —
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala 

och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år), tillägg 111 495 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 74 144 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 1 144 000
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43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och 
icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg ..... 73 000 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) ..................... —

40. Naturresursekonomi 15 015 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 845 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 6 000 000
47. Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år), 

tillägg ............................................................................................... 900 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..... 7 270 000

64. Forststyrelsen 9 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 9 000

70. Lantmäteri och datalager 999 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 999 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 142 598 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 19 325 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 3 000 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 10 315 000
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ... 11 000
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -1 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................ 6 000 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten 62 773 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), 

tillägg ............................................................................................... 51 900 000
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), avdrag .......................... -300 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 11 173 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 60 500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-

projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................... 50 000
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51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 26 650 000

54. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 33 800 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 632 545 000

01. Förvaltning 14 669 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -833 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 304 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 105 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 483 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 3 760 000
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 99 000
07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader 

(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -2 701 000
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -151 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 218 000
10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år) ................ 8 200 000
40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 3 110 000
51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag) ..... —
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag), tillägg 75 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 26 276 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 21 376 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag), tillägg ......... 4 900 000

30. Sysselsättning och företagsamhet 42 600 000
30. Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —
32. Statsunderstöd till kommunerna för stärkande av Navigatorernas 

sektorsövergripande karaktär (reservationsanslag 2 år) .................. 3 190 000
33. Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år) ................... 30 585 000
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42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 100 000
45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. 20 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -12 735 000
52. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg ............................................... 1 460 000

40. Specialfinansiering för företag 550 000 000
43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år), tillägg ............. 200 000 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 650 000 000
87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab 

(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -300 000 000

50. Integration och internationell kompetens -1 000 000
03. Främjande av integration och arbetskraftsinvandring 

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

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 395 443 000

01. Förvaltning 14 712 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 200 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet 

för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg .................... 292 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är 

underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 520 000

25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och 
hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................. 5 700 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ................................... 8 000 000

02. Tillsyn 1 275 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 202 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 

hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ................................. 59 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-

området (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................................... 22 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 992 000
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03. Forskning och utveckling 10 956 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 10 956 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa 61 000 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom 

arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg ........................... 6 000 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 55 000 000

50. Stöd till veteraner —
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrätt-

ningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av 
olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) ........................... —

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 84 000 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på 

samiska (fast anslag) ........................................................................ —
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg 39 000 000
61. EU:s finansiering av programmet för hållbar tillväxt (reservations-

anslag 3 år) ...................................................................................... 45 000 000

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 223 500 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg ................ 223 500 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 29 141 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 3 241 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ... 39 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 202 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 

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

10. Miljö- och naturvård 1 750 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg ......... 1 750 000

20. Samhällen, byggande och boende 24 150 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för 

boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................ 400 000
04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den 
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byggda miljön (reservationsanslag 3 år) .......................................... —
06. Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. 1 000 000
37. Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år) ...... 250 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som 

krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 7 500 000
56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 15 000 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 6 435 000

09. Övriga utgifter för statsskulden 6 435 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), tillägg 6 435 000

Anslagens totalbelopp:

2 171 572 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet dras det av 107 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen beror på att det lindrade betalningsarrangemanget fortsätter 2021,
vilket sänker de beräknade intäkterna med 20 000 000 euro. Dessutom sjönk skatteinkomstprog-
nosen med 87 000 000 euro jämfört med budgeten främst på grund av att källskatteprognosen
uppdaterades.

Regeringen har i samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnat en proposition till riksdagen
med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta och la-
gen om skatteuppbörd.

2021 III tilläggsb. -107 000 000
2021 I tilläggsb. 207 000 000
2021 budget 9 712 000 000
2020 bokslut 9 317 154 368
2019 bokslut 9 897 220 113
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02. Samfundsskatt
Under momentet dras det av 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen beror på att det lindrade betalningsarrangemanget fortsätter 2021,
vilket sänker de beräknade intäkterna.

Regeringen har i samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnat en proposition till riksdagen
med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta och la-
gen om skatteuppbörd.

2021 III tilläggsb. -5 000 000
2021 budget 3 213 000 000
2020 bokslut 2 787 601 286
2019 bokslut 4 150 481 200

04. Skatt på arv och gåva
Under momentet dras det av 84 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att de belopp som influtit varit mindre än beräknat.

2021 III tilläggsb. -84 000 000
2021 I tilläggsb. 138 000 000
2021 budget 846 000 000
2020 bokslut 797 254 567
2019 bokslut 749 116 900

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 41 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av inkomstposten har som avdrag beaktats 224 000 000 euro på
grund av att det lindrade betalningsarrangemanget fortsätter 2021 och som tillägg 183 000 000
euro huvudsakligen på grund av att inkomsterna enligt bokslutet för 2020 var bättre än väntat.

Regeringen har i samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnat en proposition till riksdagen
med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta och la-
gen om skatteuppbörd.

2021 III tilläggsb. -41 000 000
2021 II tilläggsb. -9 000 000
2021 budget 20 209 000 000
2020 bokslut 18 204 660 362
2019 bokslut 19 034 085 681
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08. Punktskatter

07. Energiskatter
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 överföringen av värmepumpar till elskatteklass II se-
nareläggs.

2021 III tilläggsb. 3 000 000
2021 budget 4 158 000 000
2020 bokslut 4 459 053 143
2019 bokslut 4 591 004 210

19. Övriga inkomster av skattenatur

09. Övriga skatteinkomster
Under momentet dras det av 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2021 änd-
rades årsavgifterna från privata socialserviceproducenter och årsavgifterna från privata produ-
center av hälso- och sjukvårdstjänster till nettobudgeterade inkomster. I den ordinarie budgeten
för 2021 har dessa inkomster bruttobudgeterats under övriga inkomster av skattenatur. I och med
nettobudgeteringen tas inkomsterna upp under regionförvaltningsverkens omkostnader under
moment 28.40.01, från vilket det på grund av ändringen dras av 900 000 euro. Ändringens netto-
effekt på budgeten är neutral.

2021 III tilläggsb. -900 000
2021 budget 10 455 000
2020 bokslut 10 250 315
2019 bokslut 6 027 394
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Avdelning 12
BLANDADE INKOMSTER

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att antalet avgiftsbelagda utdrag ur straffregistret ökat.

2021 III tilläggsb. 250 000
2021 budget 2 750 000
2020 bokslut 3 220 044
2019 bokslut 2 788 083

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 48 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av krishanteringskurser som ställts in på grund av covid-19-
pandemin.

2021 III tilläggsb. -48 000
2021 budget 3 013 000
2020 bokslut 3 294 682
2019 bokslut 11 830 807
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29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den andel av reparationen av området kring Sveaborgs
servicekaj som faktureras Helsingfors stad.

2021 III tilläggsb. 200 000
2021 budget 4 000 000
2020 bokslut 44 149 840
2019 bokslut 12 864 443

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den tilläggsfinansiering från återhämtningsinstrumentet
till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) som ska inkluderas i pro-
grammet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 under övergångsperioden
2021—2022. EU-andelen av tilläggsfinansieringen från återhämtningsinstrumentet till EJFLU är
100 procent i Finland. Ytterligare medel riktas 2021 till moment 30.10.40, 30.10.64 och 30.20.43.

2021 III tilläggsb. 50 000 000
2021 budget 370 000 000
2020 bokslut 302 164 775
2019 bokslut 348 464 213

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 2 173 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är utbetalning av FSE-stöd som EU beviljat för projekt som gäller
Esbo stadsbana, förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn och planering av banan
Uleåborg—Laurila Torneå.

2021 III tilläggsb. 2 173 000
2021 budget 52 542 000
2020 bokslut 37 847 162
2019 bokslut 7 210 025
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33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Motiveringen till momentet kompletteras så att outdelade vinstmedel budgeteras enligt presta-
tionsprincipen.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning  av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under
momentet.

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 433 000 000
2020 bokslut 331 629 858
2019 bokslut 494 650 000

39. Övriga inkomster av blandad natur

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet dras det av 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att det lindrade betalningsarrangemanget fortsätter 2021.

Regeringen har i samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnat en proposition till riksdagen
med  förslag  till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta och
lagen om skatteuppbörd.

2021 III tilläggsb. -3 000 000
2021 budget 79 000 000
2020 bokslut 75 071 567
2019 bokslut 56 530 358
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 2 356 897 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
2 356 897 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 14 414 547 000 euro
år 2021. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
14 364 547 000 euro år 2021.

2021 III tilläggsb. 2 356 897 000
2021 II tilläggsb. 286 118 000
2021 I tilläggsb. -21 186 000
2021 budget 11 742 718 000
2020 bokslut 18 962 445 477
2019 bokslut 1 792 984 063

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 14 415
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 14 365
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A N S L A G

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

40. Statens revisionsverk

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i hyrorna för
Senatkoncernens affärsverk.

2021 III tilläggsb. -3 000
2021 budget 16 554 000
2020 bokslut 15 804 000
2019 bokslut 15 669 000
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i hyrorna för
Senatkoncernens affärsverk.

2021 III tilläggsb. 6 000
2021 budget 8 585 000
2020 bokslut 6 782 534
2019 bokslut 8 352 837
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 122 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 350 000 euro för kommuni-
kation om hälsosäkerhet och annan kommunikation till följd av covid-19-epidemin, 900 000 euro
för nödvändiga övriga extra utgifter till följd av covid-19-situationen, 120 000 euro i överföring
från moment 24.01.01 för drift av utrikesministeriets video- och AV-utrustning, 36 000 euro i
överföring från moment 32.01.01 för utvidgat upphandlingsstöd, 12 000 euro i överföring från
moment 29.01.01 för organisering av undervisnings- och kulturministeriets arkiv och 200 000
euro för utgifter för driften av Teams-tjänsten samt som avdrag 124 000 euro i överföring till mo-
ment 24.01.01 för betalning av externa licenser enligt lagen om anordnande av statens gemen-
samma informations- och kommunikationstekniska tjänster och 122 000 euro för genomförande
av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 2 122 000
2021 budget 135 094 000
2020 bokslut 132 324 000
2019 bokslut 126 865 000

26. Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 2 150 000 euro.
Anslaget får användas
1) för utgifter som föranleds av det arbete som utförs av sannings- och försoningskommissionen
för samer och för främjande av sannings- och försoningsprocessen
2) till betalning av statsunderstöd för främjande och genomförande av sannings- och försonings-
processen
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för uppgifter vid
sannings- och försoningskommissionens sekretariat.
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I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 1 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av anslaget utgör 1 350 000 euro en ombudgetering av det återtagna anslaget,
och 800 000 euro anvisas för tryggande av främjandet av sannings- och försoningsprocessen när
det gäller samerna.

Under momentet betalas utgifter som föranleds av det arbete som utförs av sannings- och förso-
ningskommissionen för samer och för främjande av sannings- och försoningsprocessen. Under
momentet bereder man sig på att betala stöd också för ordnande av psykosocialt stöd eller köp av
tjänster. I sannings- och försoningsprocessen främjas dialogen med den samiska befolkningen,
intensifieras samarbetet på nordisk nivå när det gäller sannings- och försoningsprocessen samt
tillgodoses de informationsbehov som framkommit.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 III tilläggsb. 2 150 000
2019 bokslut 1 500 000

10. Ägarstyrningen

87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 420 000 000 euro.
Anslaget får användas för finansiering i form av eget kapital i Finlands Malmförädling Ab.
F ö r k l a r i n g : Av anslaget utgör 300 000 000 euro en överföring från moment 32.40.87 och
120 000 000 euro en ombudgetering av det återtagna anslaget under moment 32.40.87. Ägarstyr-
ningen av bolaget överförs från och med den 1 juni 2021 till statsrådets kansli.

Finlands Malmförädling Ab är ett i sin helhet statsägt bolag med specialuppgifter som ska fung-
era som ägare och utvecklare i bolag inom gruvbranschen och främja uppkomsten av en värde-
kedja för produktionen av litiumjonbatterier i Finland. Statens innehav i gruvbolag är koncentre-
rat till bolaget.

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 konkurrens-
fördel 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 batteri-
teknik. Statens åtgärder syftar till att påverka den ekologiska hållbarheten för hela värdekedjan,
vilket kräver satsningar på kompetens, nya material, forskning och produktutveckling samt cir-
kulär ekonomi.
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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 in-
vesteringar i återvinningslösningar. I enlighet med sin uppgifter har Finlands Malmförädling Ab
som mål att främja investeringar inom branschen i Finland.

Av anslaget används 300 000 000 euro till investeringar i material för prekursorer och katodak-
tivmaterial i Finland och 120 000 000 euro till att finansiera i huvudsak nuvarande portföljbolag
tillsammans med privata investerare.

2021 III tilläggsb. 420 000 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten i sin helhet får avstå från sitt innehav i Vi-
mana Oy.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget och det anslag som överförts
från 2019 och 2020 även får användas till förvärv av aktier i Suomen Ilmailuopisto Oy.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till arrang-
emang för att trygga den finansiella ställningen för bolag med statlig majoritet och statens intres-
sebolag genom kapitallån enligt 12 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) med förfallodag.
F ö r k l a r i n g : Innehav i Ab Myntverket i Finland är inte längre förknippat med strategiskt in-
tresse för staten, och därmed finns det inga hinder avseende bolagets ställning för en sänkning av
den nuvarande nedre innehavsgränsen. Ändringen av innehavsgränserna i Vimana Oy kräver
riksdagens samtycke enligt 3 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Avsikten är att öka statens innehav i Suomen Ilmailuopisto Oy till följd av ett aktieköp som pla-
neras med Finnair Abp så att staten blir majoritetsägare i Suomen Ilmailuopisto Oy. Det planera-
de aktieköpet baserar sig på bestämmelserna i aktieägaravtalet mellan Suomen Ilmailuopisto
Oy:s aktieägare. Kompletteringen av motiveringen till momentet gäller utöver anslaget för inne-
varande år även anslag som överförts från tidigare år, det vill säga alla reservationsanslag som
står till förfogande under momentet.

Ändringen hänför sig till Finavia Abp:s finansieringsbehov genom kapitallån enligt aktiebo-
lagslagen.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 355 700 000
2020 bokslut 705 700 000
2019 bokslut 5 700 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 237 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 124 000 euro i överföring
från moment 23.01.01 för utrikesministeriets utgifter för branschspecifika it-licenser, 82 000 euro
i överföring från moment 32.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig vid
Finlands ambassad i Wien under medlemskapet i IAEA:s förvaltningsråd 2021—2024 från och
med den 1 juni 2021 och 151 000 euro i överföring från moment 35.01.01 för löneutgifter och
andra utgifter för en specialsakkunnig i miljö- och klimatfrågor vid Finlands ständiga represen-
tation i EU från och med den 1 juni 2021 samt som avdrag 120 000 euro i överföring till moment
23.01.01 för beställarens ansvar för video- och AV-utrustning i Sjöekipaget och utrikesrepresen-
tationen.

2021 III tilläggsb. 237 000
2021 budget 251 236 000
2020 bokslut 239 721 000
2019 bokslut 225 276 000

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 520 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 126 000
05. Gemensamma utgifter 9 050 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 963 000
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F ö r k l a r i n g : Avdraget under punkt 08 i dispositionsplanen föranleds av att styrkan i Resolute
Support-insatsen i Afghanistan minskar från 60 soldater till cirka 20 soldater.

Tilläggen i punkterna 04, 05, 11, 14, 15 och 18 i dispositionsplanen föranleds av de tilläggskost-
nader för karantänperioder i insatser som följer av covid-19-pandemin samt av hyreskostnader för
ett nytt lagerutrymme för personligt krishanteringsmaterial. Tilläggen täcks med avdrag under
punkterna 08 och 09 i dispositionsplanen.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 53 080 000
2020 bokslut 26 543 522
2019 bokslut 51 168 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 3 400 000 euro.

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för 
utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 4 540 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 328 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 17 232 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 387 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 295 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 735 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 531 000
24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 373 000
Sammanlagt 53 080 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo +90 000
05. Gemensamma utgifter +700 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan -1 300 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för 

utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering -1 580 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia +50 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon +1 640 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali +280 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak +120 000
Sammanlagt -
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Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2019
och 2020 får användas till betalning av statens konsumtionsutgifter som gäller utvecklingssam-
arbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter, och till säkerhets- och fastighetsutgifterna för utveck-
lingssamarbetsrepresentationerna.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 8 400 000 euro i överföring
till moment 28.92.69 till Europeiska instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete
och internationellt samarbete (NDICI) och 5 000 000 euro i överföring till moment 24.90.66 till
Europeiska fredsfaciliteten (EPF) och som tillägg 10 000 000 euro till Finlands covid-19-vaccin-
donationer (COVAX AMC).

Av anslagen under momentet har det utifrån regeringens riktlinjer betalats säkerhetsutgifter för
utvecklingssamarbetsrepresentationerna från och med budgeten för 2015 och fastighetsutgifter
från och med budgeten för 2016. Motiveringen till momentet kompletteras så att den bättre mot-
svarar de utgifter som betalas under momentet.

Från punkt 3 i dispositionsplanen dras det av 13 400 000 euro. I EU:s nuvarande fleråriga bud-
getram (MFF) för 2021—2027 ingår inte längre Europeiska utvecklingsfonden (EUF), utan ett
enhetligt instrument för finansiering av yttre förbindelser (NDICI), och för budgeteringen av in-
strumentet ansvarar finansministeriet. Finland har 11 återstående utbetalningar från EUF. Efter
EU:s utbetalningsprognoser för 2021 kvarstår 8 400 000 euro för överföring till moment 28.92.69
med tanke på NDICI-utbetalningar.

Dessutom har det under EUF funnits en fredsbevarande resurs för Afrika som delvis övergår till
den nybildade Europeiska fredsfaciliteten. Andelen på 5 000 000 euro för den fredsbevarande re-
sursen för Afrika överförs till moment 24.90.66, från vilket Finlands andel till Europeiska freds-
faciliteten betalas.

Från punkt 2 i dispositionsplanen dras det av 2 000 000 euro för ersättning av förluster som orsa-
kas av Finnfunds specialriskfinansiering. Under 2021 beräknas det inte bli nödvändigt att betala
förluster som orsakas av specialriskfinansiering.

Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt samarbete 240 812 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 187 687 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 62 100 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 65 320 000
5. Humanitärt bistånd 87 000 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom 

utvecklingssamarbetet 4 440 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 2 050 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om 

utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 79 850 000
9. Räntestödsinstrument 28 400 000
Sammanlagt 757 659 000

1) Omfattar sammanlagt 1 881 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt.
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Anslaget under punkt 4 i dispositionsplanen höjs med 10 000 000 euro för Finlands covid-19-
vaccindonationer. Donering av vacciner utgör en del av EU:s vaccinsolidaritet inom ramen för
initiativet Team Europe. Tillägget riktas till den internationella vaccinmekanismen COVAX
AMC, som ska användas för de vaccin som Finland anskaffar som en del av EU:s upphandling
av vacciner. Eftersom finska staten har förbundit sig att i vilket fall som helst betala de vaccin
som anskaffas är arrangemangets kostnadseffekt för staten neutral eller nästan neutral. Motsva-
rande avdrag görs från moment 33.70.20.

Anslaget under punkt 5 i dispositionsplanen höjs med 2 000 000 euro som ska riktas till att svara
på i synnerhet de humanitära konsekvenserna av covid-19-pandemin.

2021 III tilläggsb. -3 400 000
2021 budget 761 059 000
2020 bokslut 735 536 000
2019 bokslut 583 759 000

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att den årliga dröjsmålsräntan på lån som beviljas
Afrikanska utvecklingsfonden av anslagen för 2020 är 0,5 %. Dröjsmålsräntan ska betalas inom
31 dagar från förfallodagen. När det gäller det lån som beviljas slopas långivarens särskilda revi-
sionsrätt.
F ö r k l a r i n g : I fråga om användningen av anslagen under momentet för 2020 har det fast-
ställts att Finland beviljar lån till Afrikanska utvecklingsfonden (African Development Fund/
ADF) som en del av dess 15: e tilläggsfinansieringsomgång. Finland har förhandlat fram ett lå-
neavtal på 80 miljoner euro med ADF från ingången av 2020. Utgångspunkterna för förhandling-
arna har varit lagstiftningen i Finland samt den av ADF-medlemmarna, inklusive Finland, god-
kända ramen för ADF-partnerskapslån (Template of Concessional Donor Loan Agreement). Ra-
men för ADF-partnerskapslån är inte till alla delar förenlig med lagstiftningen i Finland. Trots de
utdragna förhandlingarna uppfyller det slutliga avtalet således inte till alla delar bestämmelserna
i 5 och 8 § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) samt 4 och
12 § i räntelagen (633/1982). Avvikelserna gäller dröjsmålsräntan och revisionsrätten.

Enligt det avtal som förhandlats fram ska ADF, om betalningen av skulden försenas, på det för-
senade beloppet betala en årlig dröjsmålsränta som är en halv procentenhet (0,5 %). Dröjsmåls-
räntan ska betalas inom 31 dagar från förfallodagen. Lånet inbegriper inte låntagarens särskilda
revisionsrätt, men enligt avtalet är Afrikanska utvecklingsfonden skyldig att göra en i avtalet fö-
reskriven revision, och Finland ska få information om denna via Afrikanska utvecklingsfondens
direktion, där Finland är representerat i röstningsgruppen med Sverige, Norge, Danmark, Irland

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner -2 000 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -13 400 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land +10 000 000
5. Humanitärt bistånd +2 000 000
Sammanlagt -3 400 000
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och Indien. Dessutom har Finland lyckats förhandla fram en bestämmelse i partnerskapslåneav-
talet, enligt vilken Afrikanska utvecklingsfonden på begäran av Finland även ska lämna informa-
tion om dess finansiella situation.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2021 III tilläggsb. —
2021 I tilläggsb. —
2021 budget 129 730 000
2020 bokslut 129 730 000
2019 bokslut 130 000 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 492 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av Finlands finansiella bidrag till Europeiska fredsfacilite-
ten, av vilket 5 000 000 euro är en överföring från moment 24.30.66.

Grunden för Finlands finansiella bidrag är Europeiska rådets beslut om bildande av Europeiska
fredsfaciliteten (European Peace Facility, EPF). Europeiska fredsfaciliteten ersätter den tidigare
Athena-mekanismen samt den fredsbevarande resursen för Afrika som var en del av Europeiska
utvecklingsfonden. Faciliteten finansieras med medlemsstaternas finansiella bidrag i enlighet
med delningsgrunden för bruttonationalinkomsten (BNI). Finlands finansiella bidrag för 2021
beräknas uppgå till 7,4 miljoner euro.

2021 III tilläggsb. 5 492 000
2021 budget 86 653 000
2020 bokslut 87 632 000
2019 bokslut 76 060 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 120 000 euro en överföring från moment 25.01.50 till projekt
inom handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupper och
20 000 euro föranleds av bekämpning av grå ekonomi.

2021 III tilläggsb. 140 000
2021 budget 24 677 000
2020 bokslut 23 788 000
2019 bokslut 20 782 999

03. Omkostnader  för  myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 135 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 115 000 euro av inrättandet av en tjänst som äldreom-
budsman och inledandet av verksamheten och 20 000 euro av genomförandet av självkost-
nadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 135 000
2021 budget 10 770 000
2020 bokslut 10 141 000
2019 bokslut 9 853 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 223 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 112 000 euro av datasystemsutgifterna för projektet Inte-
roperability, 83 000 euro av en reform av tjänsten för masspostning och 28 000 euro av en ökning
av mängden utlämnade straffregisterutdrag.
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2021 III tilläggsb. 223 000
2021 budget 8 535 000
2020 bokslut 8 090 000
2019 bokslut 8 471 000

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 68 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 188 000 euro till sametinget
för extra utgifter som föranletts av coronaviruspandemin samt som avdrag 120 000 euro i över-
föring till moment 25.01.01 för projekt inom handlingsprogrammet mot rasism och för goda re-
lationer mellan befolkningsgrupper.

2021 III tilläggsb. 68 000
2021 budget 14 188 000
2020 bokslut 13 334 425
2019 bokslut 9 018 429

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 1 000
2021 budget 8 969 000
2020 bokslut 8 843 000
2019 bokslut 8 777 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 143 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer 
(högst) 5 725
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 4 131
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 4 400
Sammanlagt 14 256
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2021 III tilläggsb. -143 000
2021 budget 13 624 000
2020 bokslut 11 911 000
2019 bokslut 12 018 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 214 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 250 000 euro för
temporära tilläggsresurser för behandling av miljötillstånd (RRF pelare 1) som en del av åter-
hämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom)
2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 250 000 euro och kompletteringen av motiveringen till momentet
föranleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. EU:s
återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens
egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning
ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Genom tillägget främjas industriella reformer och investeringar som stöder en grön och digital
omställning.

Vid ändringen av anslaget har dessutom som avdrag beaktats 36 000 euro för genomförande av
självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 214 000
2021 I tilläggsb. 7 530 000
2021 budget 284 278 000
2020 bokslut 261 254 000
2019 bokslut 251 315 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 13 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. -13 000
2021 I tilläggsb. 1 549 000
2021 budget 81 947 000
2020 bokslut 79 187 000
2019 bokslut 72 271 000
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20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

95. Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring i grundräntan.

2021 III tilläggsb. 120 000
2021 budget 260 000
2020 bokslut 28 054

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 204 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 84 000 euro av genomförandet av självkostnadsprinci-
pen i Senatkoncernens affärsverks hyror och 120 000 euro av en överföring till moment 33.01.06
för tryggande av hälso- och sjukvården för fångar.

2021 III tilläggsb. -204 000
2021 I tilläggsb. 4 720 000
2021 budget 233 939 000
2020 bokslut 222 418 000
2019 bokslut 216 499 000

50. Valutgifter

20. Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 858 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 856 000 euro av att tidpunkten för kommunalvalet flyt-
tades och 2 000 euro av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks
hyror.

2021 III tilläggsb. 5 858 000
2021 I tilläggsb. 1 300 000
2021 budget 11 859 000
2020 bokslut 3 174 439
2019 bokslut 35 202 759
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 26.01.20 för stärkande av styrningen av
lokaler.

2021 III tilläggsb. 90 000
2021 budget 16 215 000
2020 bokslut 15 072 000
2019 bokslut 14 447 000

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 2 000
2021 budget 2 194 000
2020 bokslut 2 233 000
2019 bokslut 1 461 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 90 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 26.01.01 för stärkande av styrningen av
lokaler.

2021 III tilläggsb. -90 000
2021 budget 1 594 000
2020 bokslut 1 594 000
2019 bokslut 7 929 000
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10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 733 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 71 000 euro för sä-
kerställandet av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt
(RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det
att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har
trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 71 000 euro och kompletteringen av motiveringen föranleds av sä-
kerställandet av övervakningen och verkställigheten av den effektiva bekämpning av penningt-
vätt som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument.

EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unio-
nens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfatt-
ning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Vid ändringen av anslaget har dessutom som tillägg beaktats 823 000 euro för utgifter som för-
anleds av covid-19-pandemin, 1 800 000 euro för tryggande av det kriminaltekniska laboratoriets
serviceförmåga, 3 000 000 euro för polisens förebyggande verksamhet, 482 000 euro för änd-
ringar som EU:s interoperabilitet (IO) förutsätter och 685 000 euro i överföring från moment
26.10.02 för utgifter för den operativa verksamheten samt som avdrag 128 000 euro för genom-
förandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 6 733 000
2021 budget 799 361 000
2020 bokslut 802 366 000
2019 bokslut 759 575 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 658 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 27 000 euro för genomför-
andet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror och som avdrag 685 000
euro i överföring till moment 26.10.01 för utgifter för den operativa verksamheten.

2021 III tilläggsb. -658 000
2021 budget 44 553 000
2020 bokslut 49 120 000
2019 bokslut 43 915 000
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20. Utgifter  för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservations-
anslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till avgifter som tas ut av
målländer och som ska betalas som en förutsättning för den återsändas inresa i situationer där den
som återsänds har vägrat coronatest.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 7 608 000
2020 bokslut 1 608 000
2019 bokslut 9 168 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 845 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 880 000 euro för kostna-
derna för återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna och som avdrag 35 000 euro för
genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 5 845 000
2021 budget 271 888 000
2020 bokslut 268 494 000
2019 bokslut 236 780 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av anskaffning av utsjöbevakningsfartyg.

2021 III tilläggsb. 120 000 000
2021 budget 5 000 000
2020 bokslut 160 010 000
2019 bokslut 9 010 000
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30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 928 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 955 000 euro för utgifterna
för ordnande av en extra kurs för jourhavande vid nödcentraler och som avdrag 27 000 euro för
genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 928 000
2021 budget 17 529 000
2020 bokslut 19 648 000
2019 bokslut 16 326 000

40. Migration

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 624 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 2 000 000 euro för
investeringshelheten digital infrastruktur som utnyttjar automatisering i världsklass till stöd för
invandringen av experter (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. An-
slaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europe-
iska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 2 000 000 euro och kompletteringen av motiveringen till momentet
föranleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. EU:s
återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens
egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning
ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Investeringen främjar målet för återhämtnings- och resiliensplanen i fråga om sysselsättningen
och arbetsmarknaden och är en del av investeringshelheten digital infrastruktur som utnyttjar au-
tomatisering i världsklass till stöd för invandringen av experter (RRF pelare 3).

Av tillägget föranleds 605 000 euro av de datasystemsändringar som projektet Interoperability
förutsätter, 19 000 euro av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärs-
verks hyror och 1 000 000 euro av en överföring från moment 32.50.03 för utveckling av de di-
gitala system som ändringen av säsongsarbetslagen och utlänningslagen förutsätter.

2021 III tilläggsb. 3 624 000
2021 budget 67 198 000
2020 bokslut 57 387 000
2019 bokslut 39 620 000
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21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 679 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en sänkt uppskattning av antalet asylsökande som omfat-
tas av mottagandet.

2021 III tilläggsb. -20 679 000
2021 budget 104 614 000
2020 bokslut 97 433 000
2019 bokslut 127 601 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 081 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en sänkt uppskattning av antalet asylsökande som omfat-
tas av mottagandet.

2021 III tilläggsb. -4 081 000
2021 budget 26 843 000
2020 bokslut 19 963 529
2019 bokslut 25 341 762
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av med-
lemsavgifter och finansiella bidrag till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explo-
sivt material (Munitions Safety Information Analysis Center), till Europeiska försvarsbyrån samt
till andra nationella och internationella sammanslutningar.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen  av  motiveringen  till  momentet  möjliggör att anslaget får
användas också till betalning av nationella medlemsavgifter.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 16 515 000
2020 bokslut 16 821 000
2019 bokslut 16 012 000

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 107 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får långtidsavtal för anskaffning av sådan ma-
teriel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2021—
2026, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst
180 008 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2021).
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 13 658 000 euro som kost-
nadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2020 samt som tillägg
7 100 000 euro för de kostnader för matpenning till värnpliktiga som hänför sig till undantagsar-
rangemang, 212 000 euro för Finavias flygplatsavgifter, 179 000 euro för förändringar i valuta-
kurser 2020 och 60 000 euro för upprätthållandet av beredskapen att rengöra andningsskydd.
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Ökningen av det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2021 med
27 075 000 euro till 180 008 000 euro och ändringarna i tidpunkten för utgifterna föranleds av av-
talet om reparation av utrustning för transporthelikoptermateriel, avtalet om regelbundet under-
håll av transportmaskinmateriel och ändringar i tidpunkten för utgifterna för projektet för utveck-
lande av flygvapnets baser.

Till följd av ändringen av beställningsfullmakten föreslås inget tilläggsanslag under momentet,
och det genomförs inom den ram för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets för-
valtningsområde.

Till följd av ändringen av beställningsfullmakten ändras fullmaktstabellen enligt följande:

2021 III tilläggsb. -6 107 000
2021 budget 1 969 138 000
2020 bokslut 1 974 942 999
2019 bokslut 1 932 250 000

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

2021 2022 2023 2024 2025—

Samman-
lagt fr.o.m.

2021

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2016 5 600 5 600
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2017 8 754 8 754
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2018 1 500 4 800 6 300
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2019 34 899 8 250 43 149
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2020 84 965 19 645 10 773 10 241 125 624
Beställningsfullmakten för partnerskap 
2020 som gäller underhåll (Millog 2020) 126 092 126 092 126 092 125 692 502 768 1 006 736
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 261 810 158 787 136 865 135 933 502 768 1 196 163

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2021 6 387 98 745 45 190 12 400 17 286 180 008
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 6 387 98 745 45 190 12 400 17 286 180 008

Fullmakter sammanlagt 268 197 257 532 182 055 148 333 520 054 1 376 171
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18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet dras det av 280 480 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 233 359 000 euro av anslaget får användas till be-
talning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställ-
ningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfull-
makter.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att
1) År 2021 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i
syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2021—2028, enligt va-
lutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 889 892 000
euro (beställningsfullmakten för 2021 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH
2021).
2) Betalningstiden för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2018
(PVKEH 2018) förlängs till 2028 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten änd-
ras.
3) Betalningstiden för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2020
(PVKEH 2020) förlängs till 2027 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten änd-
ras.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 3 911 000 euro som kost-
nadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2020 samt som tillägg
3 581 000 euro på grund av utgifter som föranleds av förändringar i valutakurserna 2020.

Genom de ändringar i beställningsfullmakterna som påverkar anslaget för 2021 motsvarar ansla-
gen bättre den uppskattade utbetalningsprofilen för anskaffningarna. I ändringen av beställnings-
fullmakten PVKEH 2018 ingår en senareläggning av finansieringsprofilen för projektet Flottilj
2020. I den andra tilläggsbudgeten för 2018 beviljades ett tillägg på 22 000 000 euro till beställ-
ningsfullmakten PVKEH 2018 för prisrisken i de underleveranser som anges särskilt i byggnads-
kontrakt för projektet Flottilj 2020. Om prisökningen eventuellt blir mindre än beräknat, kan den
återstående finansieringen omfördelas inom projektet Flottilj 2020. Dessutom förlängs betal-
ningstiden för beställningsfullmakterna PVKEH 2018 och PVKEH 2020 med ett år.

Årsandelen för 2021 för beställningsfullmakten PVKEH 2017 har minskats med 9 700 000 euro
på grund av att utbetalningarna har överförts till åren 2022—2023.

Årsandelen för 2021 för beställningsfullmakten PVKEH 2018 har minskats med 228 550 000
euro på grund av att utbetalningarna har överförts till åren 2023—2028.

Årsandelen för 2021 för beställningsfullmakten PVKEH 2019 har minskats med 3 000 000 euro
på grund av att utbetalningarna har överförts från år 2021 till år 2022.

I årsandelen för 2021 för beställningsfullmakten PVKEH 2020 har som tillägg beaktats 4 760 000
euro på grund av att utbetalningarna har överförts från år 2023.
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Årsandelen för 2021 för beställningsfullmakten PVKEH 2021 har minskats med 35 040 000 euro
på grund av att utbetalningarna har överförts till åren 2022—2024.

Av de övriga anskaffningarna av försvarsmateriel överförs 8 620 000 euro till beställningsfull-
makten PVKEH 2021 på grund av en precisering av finansieringsplanen.

Efter ändringarna uppskattas det att 258 899 000 euro av anslaget under momentet kommer att
användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 11 253 000 euro
till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfull-
makter samt 233 359 000 euro till andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Till följd av ändringarna av beställningsfullmakterna ändras fullmaktstabellen enligt följande:

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

2021 2022 2023 2024 2025—

Sammanlagt
fr.o.m.

2021

Gamla beställningsfull-
makter
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
försvarsmakten 
(PVKEH 2017) 17 599 20 772 35 287 20 087 32 684 126 429
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
försvarsmakten 
(PVKEH 2018) 58 026 238 148 281 080 276 720 197 598 1 051 572
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
försvarsmakten 
(PVKEH 2019) 15 795 6 550 22 345
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
försvarsmakten 
(PVKEH 2020) 35 680 16 700 7 680 6 970 7 590 74 620
Gamla beställnings-
fullmakter sammanlagt 127 100 282 170 324 047 303 777 237 872 1 274 966

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
försvarsmakten (PVKEH 
2021) 131 799 269 331 217 591 187 731 83 440 889 892
Ny beställningsfullmakt 
sammanlagt 131 799 269 331 217 591 187 731 83 440 889 892

Fullmakter sammanlagt 258 899 551 501 541 638 491 508 321 312 2 164 858
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2021 III tilläggsb. -280 480 000
2021 budget 783 991 000
2020 bokslut 779 398 000
2019 bokslut 790 472 000

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 706 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska in-
dexutvecklingen 2020.

Ändringarna i dispositionsplanen föranleds av de anslag som överförts från 2020, minskningen
av styrkan i Resolute Support-insatsen och ändringar i utrustandet av lagringsutrymmet för kris-
hanteringsmaterial. De anslag för 2021 som frigörs riktas till punkt 20 i dispositionsplanen under
momentet.

Punkten ”i reserv” i dispositionsplanen under momentet preciseras så att utgifterna för den nord-
iska Base Camp-poolen och Natos utbildningscentral i Georgien (Joint Training and Evaluation
Centre, JTEC) överförs till punkt 07 i dispositionsplanen. Gemensamma utgifter för krishante-
ringsinsatser. Den internationella helikopterfonden medför inte längre medlemsavgifter.

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 834 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 1 024 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 3 301 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 5 444 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 898 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 16 690 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 356 000
12. Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 280 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 6 970 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 516 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 515 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för kris-
hantering 16 720 000

Sammanlagt 58 023 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) -800 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten -1 300 000
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2021 III tilläggsb. -706 000
2021 budget 58 729 000
2020 bokslut 59 386 000
2019 bokslut 58 380 000

04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan -4 300 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak -4 200 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia -300 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon -4 400 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali -400 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för kris-
hantering +14 994 000

Sammanlagt -706 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 130 000 euro för
stödprogrammet för säkerställandet av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämp-
ning av penningtvätt (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget
får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska uni-
onens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 130 000 euro och kompletteringen av motiveringen till momentet
föranleds av utgifter som finansieras med inkomsterna från EU:s facilitet för återhämtning och
resiliens. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europe-
iska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras
statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Av tillägget föranleds 150 000 euro av det projekt för förhindrande av penningtvätt och av finan-
siering av terrorism som avses i regeringsprogrammet.

2021 III tilläggsb. 280 000
2021 budget 33 544 000
2020 bokslut 34 924 000
2019 bokslut 31 201 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett beslut om utnyttjande av förköpsrätt enligt lagen om
statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019) i ett fastighetsköp som gjordes den 4 mars
2021. Försvarsministeriet och inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning har gjort framställ-
ningar om utnyttjande av förköpsrätten.
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2021 III tilläggsb. 1 500 000
2021 budget 345 000
2020 bokslut 845 000
2019 bokslut 445 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 435 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 28.30.03 för att säkerställa kapaciteten
hos tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

2021 III tilläggsb. -2 435 000
2021 budget 3 306 000
2020 bokslut 3 306 000
2019 bokslut 646 000

25. Utgifter för mynt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av Finlands Banks inlösen av bruksmynt.
Den minskade användningen av kontanter till följd av covid-19-pandemin har lett till att
bruksmynt i större omfattning än vad som beräknats tidigare returneras till Finlands Bank. Staten
är skyldig att av Finlands Bank lösa in de mynt som den innehar till den del deras nominella värde
överstiger 10 % av de mynt som satts i omlopp i Finland (artikel 6 i rådets förordning (EG) nr
3603/93) eller ett lägre belopp som finansministeriet och Finlands Bank har avtalat om med stöd
av 2 § 3 mom. i lagen om mynt (216/1998).

2021 III tilläggsb. 7 000 000
2021 budget 890 000
2020 bokslut 1 402 625

88. Kapitalisering av Suomen Kaasuverkko Oy (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 257 000 000 euro.
Anslaget får användas för en investering i form av eget kapital som görs i Suomen Kaasuverkko
Oy.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är avsett att användas som en investering i form av eget kapital för att
finansiera återbetalningen av Suomen Kaasuverkko Oy:s banklån.

2021 III tilläggsb. 257 000 000
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10. Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 215 000 euro för investe-
ringsutgifter som föranleds av utvidgningen av skattenumret till varvsområden och som avdrag
125 000 euro i överföring till moment 28.10.03 för lönejusteringar samt 68 000 euro för genom-
förandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 22 000
2021 budget 432 688 000
2020 bokslut 426 600 000
2019 bokslut 406 887 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 260 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 258 000 euro av anskaffningar av utrustning och sys-
tem för tullövervakning till den nationella självfinansieringsandelen för förnyandet av Vainikkala
tågröntgen, anskaffningar och integration av gränskontrollinstrument samt den nationella självfi-
nansieringsandelen för riskanalyssystemet och 2 000 euro av genomförandet av självkost-
nadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 1 260 000
2021 II tilläggsb. —
2021 budget 186 252 000
2020 bokslut 171 856 000
2019 bokslut 168 168 000

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för projektledning i
anslutning till ett positivt kreditupplysningsregister, för kravdefinition för registret och dess för-
valtning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av
registret och för beredningen av ibruktagningen av registret.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.10.01 till lönejusteringar.

Kompletteringen av motiveringen till momentet möjliggör betalningen av utgifterna för bered-
ningen av anskaffningen av ett positivt kreditupplysningsregister och för inrättandet av det.

2021 III tilläggsb. 125 000
2021 budget 17 750 000
2020 bokslut 12 245 000
2019 bokslut 11 980 000
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63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de återbetalningar enligt besluten om skattelättnader som
2021 görs till ett större belopp än beräknat.

2021 III tilläggsb. 3 100 000
2021 budget 3 000 000
2020 bokslut 36 048 772
2019 bokslut 25 406 659

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av i lagen om skatteuppbörd avsedd krediteringsränta och av
att den därmed anslutna övergångsbestämmelsen upphör.

2021 III tilläggsb. 3 500 000
2021 budget 15 000 000
2020 bokslut 18 656 466
2019 bokslut 13 536 952

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 748 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 763 000 euro i överföring
från moment 28.70.23 för utgifterna för beredningen av en statsunderstödstjänst och som avdrag
15 000 euro för genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 1 748 000
2021 II tilläggsb. 8 300 000
2021 budget 28 444 000
2020 bokslut 34 454 000
2019 bokslut 24 682 000
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30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 130 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 60 000 euro av en utvidgning av underskotts- och skuld-
rapporteringen om den offentliga ekonomin (EDP-rapportering) och 70 000 euro av en överfö-
ring från moment 29.10.20 till utveckling och produktion av statistik om småbarnspedagogik.

2021 III tilläggsb. 130 000
2021 budget 50 932 000
2020 bokslut 48 738 000
2019 bokslut 48 843 000

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 372 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 435 000 euro i överföring
från moment 28.01.21 för säkerställande av kapaciteten hos tjänsten Suomi.fi-meddelanden,
717 000 euro för tjänster i Suomi.fi för offer för dataläckage, 2 145 000 euro för avhjälpande av
långa köer inom kundservicen och för minskade inkomster till följd av covid-19-pandemin,
77 000 euro för utgifter för senareläggning av kommunalvalet samt som avdrag 2 000 euro för
genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 5 372 000
2021 budget 50 994 000
2020 bokslut 56 206 000
2019 bokslut 29 024 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 155 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 750 000 euro för säkerstäl-
lande av att investeringsprojekt för en grön återhämtning inleds och som avdrag 900 000 euro för
en ändring av budgeteringspraxis vad gäller regionförvaltningsverkens inkomster och 5 000 euro
för genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. -155 000
2021 budget 64 552 000
2020 bokslut 59 585 000
2019 bokslut 54 604 000
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50. Pensioner och ersättningar

50. Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en preciserad uppskattning av de ersättningar som grun-
dar sig på statens ansvar och som ska betalas samt den resekostnadsersättning som hänför sig till
coronavaccinationer.

2021 III tilläggsb. 5 000 000
2021 budget 37 540 000
2020 bokslut 35 077 647
2019 bokslut 35 963 530

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offent-
liga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att återbetalningen av DigiFinland Oy:s kapital riktas till
projektfinansiering, som avses bli använd till finansiering av bolagets verksamhet under de första
åren. I enlighet med finanspolitiska ministerutskottets beslut av den 12 juni 2020 ska till momen-
tet som återbetalning av DigiFinland Oy:s kapital återbetalas sammanlagt 16 miljoner euro i pe-
rioder under åren 2021—2024. För 2021 föreslås en andel på 4 miljoner euro av återbetalningen
av kapitalet.

2021 III tilläggsb. 4 000 000
2021 budget 8 700 000
2020 bokslut 40 200 000
2019 bokslut 4 700 000

05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälso-
vården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får 50 000 000 euro användas till be-
talning av statsunderstöd för beredning och genomförande av informationshanteringen, informa-
tionsförvaltningen och de informations- och kommunikationstekniska ändringarna i samband
med social- och hälsovårdsreformen till välfärdsområdena och Helsingfors stad samt för bered-
ning av HUS-sammanslutningen efter det att lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen
har antagits.
F ö r k l a r i n g : Tillägget och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av be-
aktandet av de IKT-förändringskostnader som gäller social- och hälsovårdsreformen och som
hänför sig till områdena. Efter det att lagstiftningen om reformen har antagits används anslaget
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för beredning och inrättande av välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutning-
ens informationshantering och informationsförvaltning och för genomförande och anskaffning av
de ändringar i IKT-systemen och IKT-infrastrukturen som är nödvändiga med tanke på reformen.
Det anslag som beviljas områdena genom statsunderstöd är till sin karaktär ett sådant specialun-
derstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) och som beviljas och betalas till väl-
färdsområdena och Helsingfors stad samt HUS-sammanslutningen för de IKT-kostnader som be-
redningen föranleder. Den statliga finansieringen av den temporära HUS-beredningsgruppen be-
talas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

2021 III tilläggsb. 50 000 000
2021 budget 1 900 000
2019 bokslut 222 215 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 206 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 750 000 euro en överföring till moment 23.01.01 för den fortsat-
ta finansieringen av projektet för statsrådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku) och
456 000 euro till moment 30.20.01 för ett projekt (ILMO-projekt för djur) som gäller tillstånds-,
godkännande- och anmälningspliktiga verksamheter samt registreringar i fråga om aktörer på
området för djurens hälsa och välfärd.

2021 III tilläggsb. -1 206 000
2021 budget 27 662 000
2020 bokslut 10 172 000
2019 bokslut 4 745 000

23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag
3 år)
Under momentet dras det av 1 763 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 28.20.01 för utgifter för beredningen av
en statsunderstödstjänst.

2021 III tilläggsb. -1 763 000
2021 budget 4 380 000
2020 bokslut 5 620 000

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 345 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2021 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.
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2021 III tilläggsb. -345 000
2021 II tilläggsb. -42 000
2021 I tilläggsb. 978 000
2021 budget 190 288 000
2020 bokslut 219 780 717
2019 bokslut 244 310 990

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 27 januari 2021 är skatte-
gottgörelsens belopp 13 602 918 euro år 2019.

2021 III tilläggsb. 1 700 000
2021 budget 12 000 000
2020 bokslut 7 293 092
2019 bokslut 11 745 093

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år 2020
och som ska återbäras till landskapet Åland är större än beräknat.

2021 III tilläggsb. 250 000
2021 budget 10 000 000
2020 bokslut 12 014 761
2019 bokslut 12 583 018

89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

30. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen samt vissa av Helsingfors
stads uppgifter (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av statsunder-
stöd till Helsingfors stad för särredovisning av ekonomin för social- och hälsovården samt rädd-
ningsväsendet i stadens budget och bokföring.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som an-
förts ovan.

Momentets rubrik har ändrats.

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 14 973 000
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90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 808 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 2 100 000
euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt
som gäller allmänna bibliotek.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget beror 2 546 000 euro på att de slutliga beräkningsfaktorerna för
statsandelen för 2021 har blivit klara och 262 000 euro på regionförvaltningsverkens nya upp-
skattning av betalningen 2021 av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anlägg-
ningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

2021 III tilläggsb. 2 808 000
2021 budget 7 697 660 000
2020 bokslut 8 649 950 270
2019 bokslut 8 730 423 729

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till ett belopp av högst
3 000 euro för ersättning för minskning av statsandelar till följd av en sammanslagning av kom-
muner enligt 44 § i kommunstrukturlagen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ikraftträdandet av 44 § i kommunstrukturlagen (1698/
2009) samt sammanslagningen av Honkajoki kommun och Kankaanpää stad den 1 januari 2021.
Genom tillägget ersätts Kankaanpää stad för den förlust av statsandel som kommunsammanslag-
ningen medför. Ersättningen motsvarar det belopp av statsandelar och hemkommunsersättningar
som de kommuner som slås samman skulle ha betalats det år sammanslagningen träder i kraft,
om kommunerna inte hade slagits samman.

2021 III tilläggsb. 3 000
2021 budget 10 400 000
2020 bokslut 34 347
2019 bokslut 3 627 093

35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i
beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på att uppskattningen av ändringarna i beskattningsgrunderna
har preciserats i förhållande till den uppskattning som använts som grund för den ordinarie bud-
geten för 2021.
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2021 III tilläggsb. 2 000 000
2021 budget 2 360 000 000
2020 bokslut 2 383 000 000

92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 24.30.66 till Europeiska instrumentet
för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI).

2021 III tilläggsb. 8 400 000
2021 budget 2 417 000 000
2020 bokslut 2 087 000 000
2019 bokslut 2 069 000 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 180 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en preciserad uppskattning av de negativa räntorna på
kassaplaceringar.

2021 III tilläggsb. 16 180 000
2021 budget 18 400 000
2020 bokslut 51 807 117
2019 bokslut 12 567 583
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsom-
rådet

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 388 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 400 000 euro för kostnader-
na för planerings- och utredningsfasen för det nya arkitektur- och designmuseet och som avdrag
12 000 euro i en överföring till moment 23.01.01 för organisering av arkiv.

2021 III tilläggsb. 388 000
2021 budget 17 726 000
2020 bokslut 17 797 000
2019 bokslut 17 755 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 242 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 200 000 euro för
betalning av utgifter och understöd som föranleds av utvecklandet av prognostiseringen i anslut-
ning till reformen av servicesystemet för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare3) som
en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut
(EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 200 000 euro och kompletteringen av motiveringen till
momentet av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument för att
höja kompetensnivån och reformera det kontinuerliga lärandet.

EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unio-
nens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfatt-
ning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.
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Av tillägget föranleds 29 000 euro av lönejusteringar och 13 000 euro av genomförandet av själv-
kostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 242 000
2021 budget 64 729 000
2020 bokslut 67 956 000
2019 bokslut 64 833 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 209 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 2 100 000
euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 210 000 euro för de åtgärder
som på grund av covid-19-läget behövs för att trygga genomförandet av vårens studentexamen
och som avdrag 1 000 euro för genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens af-
färsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 209 000
2021 budget 5 013 000
2020 bokslut 6 682 000
2019 bokslut 6 314 000

04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 46 300 000 euro.
Anslaget får även användas till ett belopp av högst 40 000 000 euro till utbildning och kompe-
tenstjänster, till att nå målgrupper, till stödåtgärder under utbildningen, till prognostisering och
kompetenskartläggningar samt till betalning av utgifter och understöd för utveckling och försök.
Av anslaget har 5 200 000 euro reserverats för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare3)
som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut
(EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Av anslaget föranleds 5 200 000 euro av utgifter som finansieras med inkomster
från EU:s återhämtningsinstrument i syfte att höja kompetensnivån och reformera det kontinuer-
liga lärandet. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Eu-
ropeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras
statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Målen att stödja en grön omställning och digital förändring säkerställs genom kriterierna för valet
av utbildningar som finansieras.
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I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
om inrättande av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning från och med den 1
september 2021.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har till uppgift att inom sitt verksam-
hetsområde utveckla och samordna informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna, ana-
lysera prognostiseringsuppgifter om kompetens- och arbetskraftsbehov, finansiera utbildning och
andra kompetenstjänster som riktar sig särskilt till dem som har sysselsättning eller står utanför
arbetskraften och som kompletterar det övriga offentligt understödda utbildningsutbudet samt
stödja regionala och andra samarbetsnätverk och främja deras genomslagskraft.

Av anslaget är 40 000 000 euro en överföring från moment 29.01.53 för utveckling av kontinu-
erligt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling och 500 000 euro från moment 29.01.53,
200 000 euro från moment 29.10.20, 200 000 euro från moment 29.20.21 och 200 000 euro från
moment 29.40.20 för servicecentrets omkostnader.

2021 III tilläggsb. 46 300 000

53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 38 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 2 000 000 euro för
betalning av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av kontinuerligt lärande
(RRF pelare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det
att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har
trätt i kraft.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 2 000 000 euro och kompletteringen av motiveringen till momentet
föranleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument för att
genomföra en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande, som ingår i målet enligt återhämt-
nings- och resiliensplanen att höja kompetensnivån och reformera det kontinuerliga lärandet.
EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unio-
nens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfatt-
ning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Avdraget på 40 500 000 euro är en överföring till moment 29.01.04.

2021 III tilläggsb. -38 500 000
2021 budget 47 510 000
2020 bokslut 46 510 000
2019 bokslut 3 010 000
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10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och 
fritt bildningsarbete

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 4 000
2021 budget 42 256 000
2020 bokslut 36 245 000
2019 bokslut 43 085 000

20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildnings-
arbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 270 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 70 000 euro en överföring till moment 28.30.01 för utveckling
av statistiken om småbarnspedagogik och 200 000 euro en överföring till moment 29.01.04.

2021 III tilläggsb. -270 000
2021 budget 156 815 000
2020 bokslut 118 415 000
2019 bokslut 15 487 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och små-
barnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till ett belopp av högst
40 000 000 euro till betalning av understöd för att stödja barn inom småbarnspedagogiken och
elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i syfte att minska kon-
sekvenserna av covid-19-läget.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stödåtgärder till följd av covid-19-läget.

2021 III tilläggsb. 40 000 000
2021 budget 471 179 000
2020 bokslut 815 676 641
2019 bokslut 692 374 944

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 500 000 euro.
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Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 12 318 000
euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 000 000 euro av stödåtgärder till följd av covid-19-lä-
get och 2 500 000 euro av att integrationsutbildningen för invandrare stärks genom att antalet pre-
stationer som berättigar till statsandel ökas.

För det maximala antalet enheter som berättigar till statsandel beviljas huvudmän för integra-
tionsutbildning för invandrare prestationer som berättigar till statsandel på 100 %, så att de utgif-
ter som föranleds av dessa uppgår till högst 7 427 000 euro.

2021 III tilläggsb. 7 500 000
2021 budget 162 993 000
2020 bokslut 181 190 453
2019 bokslut 155 075 778

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 21 000
2021 budget 8 432 000
2020 bokslut 8 105 000
2019 bokslut 8 072 000

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 800 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 15 000 000 euro av anslaget får användas
till understöd till anordnare av gymnasieutbildning för att avhjälpa bristen på kvalificerad arbets-
kraft och stärka de studerandes välbefinnande.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas till betalning av utgifter
för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 16 årsverken.

Enheter som berättigar till statsandel
maximibelopp enhet

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 712 048 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 252 063 studerandevecka
Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 159 695 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 53 095 undervisningstimme
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F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 15 000 000 euro för de stöd-
åtgärder som på grund av coronavirusläget behövs inom gymnasieutbildningen för att avhjälpa
bristen på kvalificerad arbetskraft och stärka de studerandes välbefinnande samt som avdrag
200 000 euro i överföring till moment 29.01.04.

Ökningen på tre årsverken föranleds av de tilläggsuppgifter som den digitala servicehelheten för
kontinuerligt lärande, stödprogrammen för genomförandet av en utvidgning av läroplikten, ge-
nomförandet av programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning samt refor-
men av processerna för tillstånd att ordna utbildning förutsätter.

2021 III tilläggsb. 14 800 000
2021 budget 19 006 000
2020 bokslut 12 706 000
2019 bokslut 26 979 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av 953 420 000 euro
till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbild-
ning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av stats-
understöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen, varav 80 000 000 euro är för att anställa
lärare och handledare, öka antalet undervisningstimmar för timlärare samt för behovsprövade
höjningar av den basfinansiering som beviljas för att anställa stödpersonal för undervisningen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de stödåtgärder som behövs till följd av covid-19-läget
för att avhjälpa kompetensbrister hos de studerande.

2021 III tilläggsb. 5 000 000
2021 I tilläggsb. 17 500 000
2021 budget 965 952 000
2020 bokslut 963 814 656
2019 bokslut 825 458 996

40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru-
och apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar samt av
Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och
29.40.53, får det 2021 ingås förbindelser till ett värde av 406 284 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till kapitlet så att 45 000 000 euro av fullmakten har reser-
verats för FUI-verksamhet (RRF pelare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. För-
bindelser får ingås efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europe-
iska unionens egna medel har trätt i kraft.
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F ö r k l a r i n g : Ökningen av fullmakten och kompletteringen av motiveringen till kapitlet för-
anleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument, varav
20 000 000 euro föranleds av de nationella infrastrukturerna för främjande av innovations- och
forskningsinfrastrukturen och 25 000 000 euro av den helhet inom FUI-finansieringen som stöder
en grön omställning och gäller påskyndande av nyckelsektorer och stärkande av kompetens.

EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unio-
nens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfatt-
ning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft. De mål för en grön och digital omställning som
fastställts för åtgärderna säkerställs vid riktandet av finansieringen.

Ökningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 4 000 000 euro år
2022, 13 000 000 euro år 2023, 13 000 000 euro år 2024, 10 000 000 euro år 2025 och 5 000 000
euro år 2026.

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. -2 000
2021 budget 11 972 000
2020 bokslut 10 840 000
2019 bokslut 11 542 000

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 2 000
2021 budget 19 933 000
2020 bokslut 19 608 000
2019 bokslut 20 357 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 3 000
2021 budget 1 679 000
2020 bokslut 1 714 000
2019 bokslut 1 665 000
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20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 800 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till ett belopp av högst
6 000 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stärkandet av handled-
ningen av högskolestuderande och stödet för de studerandes välmående.
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att det av anslaget har reserverats
2 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av stärkandet av digitalise-
ring och flexibelt lärande inom högskoleutbildningen (RRF pelare3) som en del av återhämt-
nings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/
2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 2 000 000 euro och den därmed anslutna kompletteringen av moti-
veringen till momentet föranleds av utgifter och understöd som finansieras med inkomster från
EU:s återhämtningsinstrument och som avser genomförandet av programmet för digitalisering av
kontinuerligt lärande. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet
för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som
deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Programmet för digitalisering av kontinuerligt lärande inleder delhelheten stärkande av digitali-
sering och flexibelt lärande inom högskoleutbildningen. Investeringen främjar reformen av kon-
tinuerligt lärande och höjningen av kompetensnivån. Samtidigt stöder den digitaliseringsmålet i
programmet för hållbar tillväxt i Finland.

Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 4 000 000 euro för de åtgärder som på grund
av coronavirusläget behövs för att stärka handledningen av de studerande och stödet för de stu-
derandes välmående vid universitet och yrkeshögskolor samt som avdrag 200 000 euro i en över-
föring till moment 29.01.04.

2021 III tilläggsb. 5 800 000
2021 budget 25 989 000
2020 bokslut 37 119 000
2019 bokslut 32 523 000

70. Studiestöd

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 000 000 euro av att antalet studielåntagare som inom
utsatt tid har avlagt en högskoleexamen som berättigar till studielånskompensation preciserats
och 5 000 000 euro av att villkoren för studielånskompensationen görs flexiblare från och med
den 1 augusti 2021 av orsaker som hänför sig till coronavirusläget.
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2021 III tilläggsb. 10 000 000
2021 budget 99 200 000
2020 bokslut 102 952 280
2019 bokslut 68 268 783

80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 4 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. -4 000
2021 II tilläggsb. 64 910 000
2021 I tilläggsb. 15 000 000
2021 budget 4 268 000
2020 bokslut 12 125 000
2019 bokslut 4 115 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 22 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. -22 000
2021 II tilläggsb. 700 000
2021 budget 22 314 000
2020 bokslut 24 099 000
2019 bokslut 20 999 000

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 15 000
2021 budget 16 886 000
2020 bokslut 14 924 000
2019 bokslut 15 804 000
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50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 4 000 000 euro för
betalning av understöd till företag, sammanslutningar och aktörer inom kultur och kreativa bran-
scher för utveckling av innovativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller (RRF pe-
lare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets
beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i
kraft.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
understöd för kostnaderna för planerings- och utredningsfasen för det nya arkitektur- och design-
museet.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 000 000 euro och den därmed anslutna kompletteringen
av motiveringen till momentet av det strukturstöd till företag och sammanslutningar inom kultur-
branschen och kreativa branscher som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstru-
ment. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska
unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras stats-
författning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med det stöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher som ingår i Finlands natio-
nella återhämtnings- och resiliensplan stöds företag, sammanslutningar och andra nyckelaktörer
inom kulturbranschen och kreativa branscher så att de kan anpassa sig till effekterna av corona-
virusläget och utveckla innovativa tjänster som lämpar sig för förändrade och svårförutsebara för-
hållanden samt produktions- och verksamhetsmodeller för att stimulera branscherna och stärka
den internationella konkurrenskraften. Syftet med strukturstödet är att förnya och internationali-
sera produktions-, distributions- och samarbetsstrukturerna inom kulturbranschen och kreativa
branscher. I villkoren för beviljande av stöd inkluderas i betydande grad kriterier som främjar di-
gitalisering.

Av tillägget föranleds 300 000 euro av kostnaderna för planerings- och utredningsfasen för arki-
tektur- och designmuseet.

2021 III tilläggsb. 4 300 000
2021 II tilläggsb. 55 500 000
2021 I tilläggsb. 5 000 000
2021 budget 14 689 000
2020 bokslut 107 784 000
2019 bokslut 4 370 000
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53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 30 000
2021 budget 23 337 000
2020 bokslut 25 282 877
2019 bokslut 26 618 600

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 830 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 630 000 euro av ombyggnad och underhåll av lokaler och
fastighetsförmögenhet på Sveaborg och 200 000 euro av den andel av reparationen av området
kring Sveaborgs servicekaj som faktureras Helsingfors stad. Tilläggen tas upp under punkt 2 i dis-
positionsplanen.

Inkomsterna har budgeterats under moment 12.29.99.

2021 III tilläggsb. 830 000
2021 budget 3 899 000
2020 bokslut 5 504 000
2019 bokslut 6 046 000

90. Idrottsverksamhet

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för an-
ställning av personal motsvarande högst 18 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Ökningen med nio årsverken föranleds av inledandet av antidopinganalysverk-
samheten vid Institutet för hälsa och välfärd.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

Dispositionsplan (euro)

1. Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 3 930 000
Sammanlagt 4 729 000
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2021 III tilläggsb. —
2021 budget 108 944 000
2020 bokslut 100 210 894
2019 bokslut 154 028 306

54. Understöd till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion i Helsing-
fors (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 37 937 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd till Stadion-stiftelsen för kostnaderna för pro-
jektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion i Helsingfors, förutsatt att Hel-
singfors stad anvisar projektet finansiering så att stadens finansieringsandel av projektets faktiska
totalkostnader är minst hälften. Projektets totala andel av statens förbindelser är högst
168 436 500 euro.
F ö r k l a r i n g : De totala kostnaderna för projektet för totalrenovering och modernisering av
Olympiastadion i Helsingfors är 336 873 000 euro. Avsikten är att projektet ska finansieras av
staten och staden med lika finansieringsandelar.

I tidigare budgetar har anslag på sammanlagt 118 500 000 euro anvisats för projektet, och under-
stödsbesluten har hittills fattats i enlighet med detta. Den slutpost som gäller statens andel av pro-
jektet är sammanlagt högst 49 936 500 euro, varav 12 000 000 euro finansieras med vinstmedel
från penningspelsverksamheten från moment 29.90.50 före 2027.

2021 III tilläggsb. 37 937 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i hyrorna för
Senatkoncernens affärsverk.

2021 III tilläggsb. 17 000
2021 budget 79 178 000
2020 bokslut 76 733 000
2019 bokslut 74 126 000

10. Utveckling av landsbygden

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 250 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsid-
kare samt investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser enligt programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland som ingåtts under programperioden 2014—2020 och övergångs-
perioden 2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av
överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestäm-
melser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/
2013.
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Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av EU-
medfinansieringen av de investeringsbidrag till jordbruket som betalas med återhämtningsmedel
ur EJFLU.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2021 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till övergångsperioden 2021—2022 till ett belopp av 68 000 000 euro och beslut om beviljande
som hänför sig till återhämtningsmedel i EJFLU till ett belopp av 25 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Genom tilläggen på 6 250 000 euro i anslaget och 25 000 000 euro i fullmakten
samt genom kompletteringen av motiveringen till momentet bereder man sig på att betala utgifter
för som föranleds av jordbruksinvesteringar som finansieras med återhämtningsmedel ur EJFLU.
Tilläggsfinansieringen från återhämtningsinstrumentet till EJFLU finansieras helt och hållet av
EU.

I ändringen av motiveringen till momentet har dessutom beaktats att övergångsperioden för pro-
grammet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 fortsätter till 2022.

2021 III tilläggsb. 6 250 000
2021 I tilläggsb. —
2021 budget 65 250 000
2020 bokslut 88 326 000
2019 bokslut 84 976 000

Den beräknade fördelningen av anslagen under momentet 2021 (euro)

Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

— EU:s andel 25 725 000 - 25 725 000
— statens andel 35 525 000 - 35 525 000
— återhämtningsmedel i EJFLU 
(EU:s andel 100 %) - 6 250 000 6 250 000
— åtgärder som i sin helhet 
finansieras nationellt 4 000 000 - 4 000 000
Sammanlagt 65 250 000 6 250 000 71 500 000

Uppskattad fördelning av fullmakten (euro)

Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

— EU:s andel 28 560 000 - 28 560 000
— statens andel 39 440 000 - 39 440 000
— återhämtningsmedel i EJFLU 
(EU:s andel 100 %) - 25 000 000 25 000 000
— åtgärder som i sin helhet finansieras nationellt - - -
Sammanlagt 68 000 000 25 000 000 93 000 000
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43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt program-
met för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och
övergångsperioden 2021—2022
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare pro-
gramperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden
2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstäm-
melse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för
EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt
enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.
F ö r k l a r i n g : I ändringen av motiveringen till momentet har beaktats att övergångsperioden
för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 fortsätter till 2022.

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

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 65 000 000
2020 bokslut 62 767 000
2019 bokslut 47 767 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 111 495 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperi-
oden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av förskott i motivera-
de fall
2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för
genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under program-
perioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av andra nödvän-
diga konsumtionsutgifter
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare pro-
gramperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden
2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstäm-
melse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för
EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt
enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.
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Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av EU-med-
finansieringen av utgifter för projekt som finansieras med återhämtningsmedel som kanaliserats
via EJFLU.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2021 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till övergångsperioden 2021—2022 till ett belopp av 108 507 000 euro, varav 30 000 000 euro
anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen, 70 307 000 euro för andra åtgärder
som finansieras under detta moment och 8 200 000 euro för tekniskt bistånd. Beslut om beviljan-
de som gäller återhämtningsmedel i EJFLU får fattas till ett belopp av 31 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av anslagsökningen föranleds 99 095 000 euro av en ombudgetering av för-
slagsanslag som blivit oanvända 2018, 2019 och 2020 där den EU-medfinansiering och statliga
medfinansiering som står till förfogande under hela programperioden 2014—2020 beaktas.

Genom tilläggen på 12 400 000 euro i anslaget och 31 000 000 euro i fullmakten samt genom
kompletteringen av motiveringen till momentet bereder man sig på att betala utgifter som föran-
leds av åtgärder som finansieras med återhämtningsmedel ur EJFLU.

Av det tillägg som hänför sig till fullmakten för återhämtningsmedel i EJFLU anvisas 20 000 000
euro för företagsfinansiering, 8 000 000 euro för bredbandsinvesteringar och 3 000 000 euro för
innovations- och samarbetsåtgärder. Tilläggsfinansieringen från återhämtningsinstrumentet till
EJFLU finansieras helt och hållet av EU.

I ändringen av motiveringen under momentet har dessutom beaktats att övergångsperioden för
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 fortsätter till 2022.

Den beräknade fördelningen av anslagen för 2021 (euro)

Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

— EU:s andel 81 803 000 45 070 000 126 873 000
— statens andel 100 288 000 54 025 000 154 313 000
— återhämtningsmedel i EJFLU 
(EU:s andel 100 %) - 12 400 000 12 400 000
Sammanlagt 182 091 000 111 495 000 293 586 000

Uppskattad fördelning av fullmakten (euro)

Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

— EU:s andel 49 507 000 - 49 507 000
— statens andel 59 000 000 - 59 000 000
— återhämtningsmedel i EJFLU 
(EU:s andel 100 %) - 31 000 000 31 000 000
Sammanlagt 108 507 000 31 000 000 139 507 000
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2021 III tilläggsb. 111 495 000
2021 budget 182 091 000
2020 bokslut 136 063 276
2019 bokslut 144 056 640

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 144 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 58 000 euro av lönejusteringar, 130 000 euro av ersätt-
ningar för extra kostnader för testning av pälsdjur på grund av coronavirussituationen, 350 000
euro av behoven av utrustning och automation samt databehandling i de laboratorietjänster som
stöder coronatestningen, 150 000 euro av ändringar i informationssystem för ersättande av skador
som renar orsakar vintertid samt 456 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 till ett pro-
jekt (ILMO-projekt för djur) som gäller tillstånds-, godkännande- och anmälningspliktiga verk-
samheter samt registreringar i fråga om aktörer på området för djurens hälsa och välfärd.

2021 III tilläggsb. 1 144 000
2021 budget 83 642 000
2020 bokslut 77 161 000
2019 bokslut 73 362 000

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (re-
servationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 73 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning
och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands-
finland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare pro-
gramperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden
2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstäm-
melse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för
EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt
enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av EU-
medfinansieringen av de förbindelser och avtal om miljöersättningar samt förbindelser som gäller
ekologisk produktion som betalas med återhämtningsmedel ur EJFLU.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får ingås helt nya förbindelser och avtal som
gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion som hänför sig till



30.2092

övergångsperioden 2021—2022 för EU:s programperiod 2014—2020, så att de får föranleda ut-
gifter på högst 32 000 000 euro som betalas av anslaget för 2022 och senare år.
F ö r k l a r i n g : Genom anslagsökningen och kompletteringen av motiveringen till momentet
bereder man sig på att betala utgifter som föranleds av åtgärder som finansieras med återhämt-
ningsmedel ur EJFLU. Tilläggsfinansieringen från återhämtningsinstrumentet till EJFLU finan-
sieras helt och hållet av EU.

I ändringen av motiveringen till momentet har dessutom beaktats att övergångsperioden för pro-
grammet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 fortsätter till 2022.

2021 III tilläggsb. 73 000 000
2021 budget 314 190 000
2020 bokslut 246 200 000
2019 bokslut 355 710 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättningar enligt programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångs-
perioden 2021—2022 samt den kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt
och hållet finansieras nationellt
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare pro-
gramperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden
2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstäm-
melse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för
EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt
enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.
F ö r k l a r i n g : I ändringen av motiveringen till momentet har beaktats att övergångsperioden
för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 fortsätter till 2022.

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

Uppskattad fördelning av anslaget (euro)

Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

— EU:s andel 131 960 000 - 131 960 000
— statens andel 182 230 000 - 182 230 000
— återhämtningsmedel i EJFLU 
(EU:s andel 100 %) - 73 000 000 73 000 000
Sammanlagt 314 190 000 73 000 000 387 190 000
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2021 III tilläggsb. —
2021 budget 617 764 000
2020 bokslut 531 788 000
2019 bokslut 548 288 000

40. Naturresursekonomi

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 845 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget och medel som överförts från 2020 får använ-
das till avlönande av personal motsvarande högst 118 årsverken i uppgifter för viss tid.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 700 000 euro som föranleds
av en partiell ombudgetering av anslaget för bioinnovationsprogrammet och 750 000 euro som
föranleds av en utredning av alternativ för fortsatt användning av torvproduktionsområden som
inte längre används och av ett informationspaket om detta, samt som avdrag beaktats 500 000
euro i överföring till moment 30.40.47 för beskogning av impedimentmark och 105 000 euro i
överföring till moment 32.01.02 för förvaltningen av beskogningen av impedimentmark.

Det maximala antalet årsverken under momentet ökas med 30 årsverken med tanke på behovet
2022—2023.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 III tilläggsb. 845 000
2021 budget 32 652 000
2020 bokslut 31 895 000
2019 bokslut 6 450 000

40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av ersätt-
ningar enligt lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011) till ett be-
lopp av högst 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ersättningar för skador som drabbade renhushållningen
vintersäsongen 2019—2020.

2021 III tilläggsb. 6 000 000
2021 budget 1 745 000
2020 bokslut 1 603 378
2019 bokslut 1 400 659
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47. Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det år 2021 får fattas nya stödbeslut enligt lagen om tem-
porärt stöd för beskogning till ett belopp av högst 16 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 900 000 euro i anslaget och tillägget på 11 000 000 euro i bevill-
ningsfullmakten föranleds av att markägarna visat större intresse än väntat för det nya beskog-
ningsstödet. Stöd beviljas för beskogning av åkrar där jordbruksproduktionen upphört och andra
öppna områden samt torvproduktionsområden som inte längre används. Tillägget i bevillnings-
fullmakten gör det möjligt att inleda beskogningsåtgärder på en areal på cirka 2 760 hektar.

Av anslagsökningen är 500 000 euro en överföring från anslaget för finansiering av klimatåtgär-
der inom markanvändningssektorn under moment 30.40.22 medan 400 000 euro föranleds av
stödfinansiering som anvisats dem som avstår från torvproduktion.

Tillägget i bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 900 000 euro
2021, 4 140 000 euro 2022, 2 430 000 euro 2023, 1 110 000 euro 2024 och 2 420 000 euro 2025
och senare år.

2021 III tilläggsb. 900 000
2021 budget 1 360 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 270 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag som överförts från 2020 får användas
till åtgärder som finansieras med medel i Europeiska havs- och fiskerifonden och genom vilka
fiskeriföretagens återhämtning från coronavirusepidemin påskyndas.
Motiveringen till momentet ändras så att 15 960 000 euro av anslaget i statsbudgeten för 2020
och 16 145 000 euro av anslaget i statsbudgeten för 2021 har reserverats för den statliga medfi-
nansieringen i projekt som delfinansieras av EU.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ombudgetering av det anslag som blivit oanvänt i frå-
ga om finansieringen av Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2014—2020 som
görs för att projekten ska kunna betalas i enlighet med förbindelserna.

Av tillägget är 6 940 000 euro nationell medfinansiering och 330 000 euro EU-medfinansiering.

Kompletteringen av motiveringen gör det möjligt att använda det anslag som i den andra tilläggs-
budgeten för 2020 anvisades för coronakrisstöd för fiskerinäringen även för återhämtningsåtgär-
der inom fiskerinäringen. Genom åtgärderna påskyndas en hållbar tillväxt och förnyelse inom fis-
kerisektorn. Fiskeriföretagen planerar betydande tillväxtprojekt som baserar sig på nya, innova-
tiva lösningar samt på användning av outnyttjade resurser och råvaror.
Återhämtningsfinansieringen fördelas via Europeiska havs- och fiskerifonden genom att man
ökar statens finansieringsandel i Finlands operativa program. För att återhämtningsmedlen ska
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kunna användas krävs det att EU-kommissionen godkänner en ändring av det nationella EHFF-
programmet.

2021 III tilläggsb. 7 270 000
2021 budget 21 888 000
2020 bokslut 33 243 000
2019 bokslut 20 476 000

64. Forststyrelsen

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i hyrorna för
Senatkoncernens affärsverk.

2021 III tilläggsb. 9 000
2021 budget 8 265 000
2020 bokslut 14 218 000
2019 bokslut 7 507 000

70. Lantmäteri och datalager

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 999 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 1 000 000 euro för
programmet för att stödja en snabbare utveckling av den digitala infrastrukturen, dataekonomin
och digitaliseringen (faciliteten för återhämtning och resiliens RRF, andra pelaren) som en del av
återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Eura-
tom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av ut-
gifter som finansieras med inkomsterna från EU:s återhämtningsinstrument. Instrumentet kan tas
i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla med-
lemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt
i kraft.

I ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro, genom vilket man bereder sig på
att med medel ur faciliteten för återhämtning och resiliens RRF betala utgifterna för den andra
fasen av bostadsdatasystemet i syfte att stödja en snabbare utveckling av den digitala infrastruk-
turen, dataekonomin och digitaliseringen i enlighet med den andra pelaren i faciliteten. Bostads-
datasystemet bidrar till att genomföra EU:s landsspecifika rekommendationer till Finland om att
bygga upp ett positivt kreditupplysningsregister.
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I ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 000 euro för genomförande av självkost-
nadsprincipen i hyrorna för Senatkoncernens affärsverk.

2021 III tilläggsb. 999 000
2021 budget 45 063 000
2020 bokslut 45 796 000
2019 bokslut 43 280 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 1 000 000 euro för
forskningsinvesteringar inom cybersäkerhet (RRF pelare 2) och 1 000 000 euro för övningsverk-
samhet inom cybersäkerhet (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. An-
slaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europe-
iska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 000 000 euro och kompletteringen av motiveringen till
momentet av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. EU:s
återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens
egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning
ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med tilläggsanslaget främjas målet i återhämtnings- och resiliensplanen att öka produktiviteten
med hjälp av digitalisering och dataekonomi och göra tjänsterna tillgängliga för alla.

Tillförlitliga produkter och tjänster är en central förutsättning för digitaliseringen. En hög nivå på
cyber- och informationssäkerheten samt kompetens upprätthåller ekonomins och samhällets kon-
kurrenskraft inom alla sektorer. Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde har ett
program för utveckling av cybersäkerheten beretts i enlighet med regeringsprogrammet och stra-
tegin för cybersäkerheten i Finland. Utvecklingsprogrammet utgör också en del av genomföran-
det av EU:s strategi för cybersäkerhet. Investeringarna i övningsverksamhet inom och forskning
om cyber- och informationssäkerhet stöder digitaliseringen i omfattande grad.

Cybersäkerhetsfärdigheter utgör grundläggande medborgarfärdigheter i de europeiska länderna
och för européer, oberoende av ålder. Tillräcklig cybersäkerhetskompetens har ett betydande
samband med människors trygghetskänsla och förmåga att utnyttja tjänster och lösningar i den
digitala verksamhetsmiljön. I allmänhet är det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att öka cy-
bersäkerheten att lära alla människor grundläggande färdigheter och att utveckla dessa färdighe-
ter. Syftet med undersökningen Medborgarfärdigheter inom cybersäkerhet — utbildning och
handlingsplan i de europeiska länderna är att skapa en gemensam europeisk modell och ett ge-
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mensamt europeiskt forum för undervisning och utveckling av cybersäkerhetsfärdigheter, som
kan användas jämlikt i alla medlemsstater i Europeiska unionen.

Övningsverksamheten inom cybersäkerhet utvecklar samhällets resiliens och beredskap inför
störningar i cybersäkerheten. Aktiv övningsverksamhet har en central betydelse när det gäller att
utveckla bekämpningen, hanteringen och avvärjandet av cyberangrepp.

Åtgärderna genomför för sin del det program för utveckling av cybersäkerheten som beretts inom
kommunikationsministeriets förvaltningsområde: övningsverksamheten är en del av utvecklings-
programmet och dessutom stöder forskningsinvesteringar utvecklingsprogrammet.

Åtgärderna för cyber- och informationssäkerhet stöder delområdet kompetens och humankapital
i DESI-indexet, som mäter EU-ländernas framsteg när det gäller utnyttjande av digitalisering.

Övningsverksamheten inom och forskningen om cybersäkerhet stöder digitaliseringen och digi-
taliseringen har en viktig roll i den systemiska gröna omställningen av samhället. Dessutom är
cybersäkerheten och kompetensen om den en central förutsättning för en omfattande digital om-
ställning av samhället. I enlighet med Europeiska unionens strategi för hållbar tillväxt främjar
delområdet utvecklandet och ibruktagandet av digitala färdigheter på toppnivå samt målet att
skydda sig mot cyberangrepp. Cybersäkerheten genomskär alla sektorer. Delområdets satsningar
på forskning och utveckling stöder digitaliseringen av ekonomin, samhället och det sociala livet
på ett mycket omfattande sätt.

Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av genomförandet av cybersäkerhetsprogrammet.

2021 III tilläggsb. 3 000 000
2021 budget 14 602 000
2020 bokslut 16 525 000
2019 bokslut 14 724 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 315 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen över-
lämnat en proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (RP 71/
2021 rd).

Av tillägget föranleds 883 000 euro av det tilläggsanslag som behövs för skötseln av de uppgifter
som anvisats Transport- och kommunikationsverket, 3 400 000 euro av den medlemsavgift till
Eurocontrol som staten betalar år 2021 på grund av att den ekonomiska situationen för flygtrafik-
tjänstverksamheten har försämrats till följd av coronaviruset, 1 030 000 euro av den offentligt
reglerade PRS-tjänsten inom ramen för systemet Galileo, 5 000 000 euro av en nivåförändring för
tryggandet av verksamheten och 2 000 euro för genomförandet av självkostnadsprincipen i Se-
natkoncernens affärsverks hyror.
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2021 III tilläggsb. 10 315 000
2021 I tilläggsb. 170 000
2021 budget 80 683 000
2020 bokslut 80 186 000
2019 bokslut 79 224 000

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 11 000
2021 budget 54 385 000
2020 bokslut 50 109 000
2019 bokslut 48 005 000

04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. -1 000
2021 budget 47 528 000
2020 bokslut 45 723 000
2019 bokslut 43 368 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro.
Anslaget får användas till investeringar i aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital i
de projektbolag som ska bildas och ägas direkt av kommunikationsministeriet samt till myndig-
hetsavgifter för bildandet av bolagen. Det inbetalda kapitalet får användas av projektbolag som
bildas och ägs direkt av kommunikationsministeriet för att täcka planeringskostnader för banor
mot Åbo och Tammerfors och en bana österut och kostnader för organisering av verksamheten
samt övriga kostnader. I planeringsbolagen ska statens ägarandel vara minst 51 procent. En för-
utsättning för kapitaliseringen är att städerna och eventuella andra offentliga samfund som drar
nytta av projekten förbinder sig att betala en del av de totala kostnaderna för planeringen, så att
statens andel av kostnaderna blir högst 51 procent. Projektbolagen kan också ha andra delägare
under förutsättning att bolagets kvalificerade majoritet stannar i offentlig ägo. I frågor som är
ekonomiskt eller samhälleligt betydande överlåter staten till ingen del sin beslutanderätt till det
projektbolag som ska bildas.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kapitaliseringen av projektbolaget för banan österut.
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Det projektbolag som bildas för att främja en snabb spårförbindelse österut ska ha till uppgift att
planera en ny järnvägsförbindelse (den så kallade linjen Flygbanan—Borgå—Kouvola). Plane-
ringskostnaderna för projektbolaget för banan österut uppgår i alternativet Flygbanan—Borgå—
Kouvola enligt en preliminär uppskattning till cirka 79 miljoner euro, exklusive mervärdesskatt,
varav 51 procent är cirka 40,3 miljoner euro. Genom att underteckna aktieägaravtalet förbinder
sig staten att kapitalisera projektbolaget till ett belopp av högst 40,3 miljoner euro (moms 0 %).
Kapitaliseringen av projektbolaget kan dock genomföras stegvis. Med tilläggsanslaget på 6,0
miljoner euro bereder man sig på kapitalisering av projektbolagets verksamhet under de första
åren.

Bolaget ska bildas och kapitaliseras först efter det att staten och kommunerna och andra offentliga
samfund som eventuellt har nytta av projektet har nått ett förhandlingsresultat om finansieringen
av planeringen, utgångspunkterna för planeringen av projekten och om samarbetet kring styr-
ningen av planeringen samt har rett ut nyttoaspekterna. Det förutsätts dessutom att parterna har
en gemensam syn på tidtabellen för beredning och beslut i planeringsfasen och en vision för hur
projektets bygginvesteringar ska finansieras, till exempel med hjälp av de fördelar för markan-
vändningen och fastighetsutvecklingen som följer av projektet och med hjälp av andra intäkter.
Avsikten är att bolaget ska bildas som ett instrument särskilt för samling av parternas finansie-
ringsandelar och för samarbetet mellan parterna. Att delta i planeringsfasen och att medfinansiera
planeringen ska inte binda parterna till att ta del av byggfasen av projekten eller i finansieringen
av byggandet.

2021 III tilläggsb. 6 000 000
2020 bokslut 37 371 000
2019 bokslut 103 000 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 51 900 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att även inkomster av skadestånd från trafikledshåll-
ningen beaktas i nettobudgeteringen.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 50 000 000 euro av att anslaget tidigareläggs från 2022.

Av tillägget är 300 000 euro en överföring från moment 31.10.31 och används för de projekt för
lätt trafik som nämns i utskottets betänkande (FiUB 36/2020 rd) och som är belägna på statens
landsvägsnät.

Av tillägget föranleds 1 600 000 euro av att den skadeståndsinkomst som influtit år 2020 beaktas
som tilläggsanslag under momentet basunderhåll av transportinfrastrukturen.
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2021 III tilläggsb. 51 900 000
2021 budget 1 382 654 000
2020 bokslut 1 481 720 000
2019 bokslut 1 105 741 000

31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 31.10.20 och föranleds av att de projekt
för lätt trafik som nämns i utskottets betänkande (FiUB 36/2020 rd) är belägna på statens lands-
vägsnät.

2021 III tilläggsb. -300 000
2021 budget 60 150 000
2020 bokslut 55 800 000
2019 bokslut 4 500 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 173 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 3 000 000 euro för
utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata (RRF pelare 2) som en del av återhämt-
nings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/
2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i an-
slutning till
1) utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata så att projektet får medföra utgifter för
staten till ett belopp av högst 130 000 000 euro
2) projektet för att elektrifiera banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda så att projektet får med-
föra utgifter för staten till ett belopp av högst 10 000 000 euro
3) projektet för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 så att projektet får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 128 000 000 euro
4) projektet för att förbättra banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn så att projektet inklusive de
tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 133 500 000 euro
5) projektet för att förbättra riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi så att projektet inklusive
de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 13 000 000
euro
6) projektet Tavastkyro omfartsväg på riksväg 3 så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 67 500 000 euro.
En förutsättning för användningen av fullmakten och anslaget för projekt 2) är att de övriga fi-
nansiärerna har förbundit sig till projektet genom sina egna finansieringsandelar.
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F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 000 000 euro och kompletteringen av motiveringen till
momentet av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. EU:s
återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens
egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning
ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Av tillägget föranleds 2 173 000 euro av de utbetalningar för CEF-stödprojekt som intäktsförts
under moment 12.31.10 och där det av motsvarande anslag avsätts 1 125 000 euro för projektet
Esbo stadsbana, 690 000 euro för projektet förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn
och 358 000 euro för projektplanering för annan utveckling.

Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av projektet för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron
på landsväg 180, 2 000 000 euro av utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata och
1 000 000 euro av projektet för att elektrifiera banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda.

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:

Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn
Fullmakten för projektet justeras med 35 500 000 euro från 98 000 000 euro till 133 500 000 euro
på grund av att kostnadskalkylen har ökat. De anslagsbehov som motsvarar justeringen av full-
makten hänför sig till åren 2023 och 2024.

Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi
Fullmakten för projektet justeras med 2 500 000 euro från 10 500 000 euro till 13 000 000 euro
på grund av att kostnadskalkylen har ökat. Det anslagsbehov som motsvarar justeringen av full-
makten täcks med det anslag som återstår från ett annat projekt.

Rv 3 Tavastkyro omfartsväg
Fullmakten för projektet justeras med 3 500 000 euro från 64 000 000 euro till 67 500 000 euro
på grund av att kostnadskalkylen har ökat. Det anslagsbehov som motsvarar justeringen av full-
makten täcks med det anslag som återstår från ett annat projekt.

Som motivering till de nya projekten föreslås

1) Utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata
I projektet Digirata moderniseras och digitaliseras järnvägssystemen i Finland samt förnyas tåg-
kontrollen på järnvägarna så att den överensstämmer med det europeiska systemet. Digirata delas
in i två faser: utvecklings- och verifieringsfasen samt upphandlings- och genomförandefasen. Ut-
vecklings- och verifieringsfasen inbegriper fastställande och testning av det tekniska helhetssys-
temet inklusive en tågkontroll som baserar sig på ETCS-systemet och en radionätslösning som
tas i bruk på hela bannätet i Finland. I den inledande fasen av utvecklings- och verifieringsfasen
i projektet Digirata ingår även utveckling, utrustning och testning av system för tågmateriel som
används på ETCS testbanan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn.

2) Elektrifiering av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda
Inom projektet elektrifieras banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda med stöd av elsystemet
för järnvägarna i Finland, görs de ändringar av broar som elektrifieringen och strukturernas skick
förutsätter, byggs de säkerhetsanordningar mellan Torneå och Haparanda som tågtrafiken förut-
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sätter samt görs de bangårds- och plattformsändringar som behövs i Torneå. Dessutom förbättras
säkerheten vid plankorsningarna på avsnittet Laurila—riksgränsen.

Projektet knyter bannätet i Finland i större utsträckning än tidigare till bannätet i Sverige och vi-
dare till Narvik i Norge. Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadsef-
fektivitet och industrins konkurrenskraft, att göra landtrafikförbindelserna mellan Finland och
Sverige mer användbara och fungerande som en del av TEN-T-stomnätet samt att skapa potential
för gränsöverskridande passagerartrafik.

Totalkostnadskalkylen för projektet är 24 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU
130, 2010=100) varav svenska statens finansieringsandel är 4 miljoner euro och den externa fi-
nansieringsandelen i Finland är 10 miljoner euro.

3) Lv 180 förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron
Målet med projektet är att trygga bevarandet av den huvudsakliga trafikförbindelsen till Åbolands
skärgård och att göra det möjligt att ta i bruk de för industrin i regionen viktiga största tillåtna
massorna (HCT-transporter) vid transporterna, samtidigt som utvecklandet av städernas närings-
liv och markanvändning stöds. Projektet har beaktats som en del av planen Trafik 12.

Kostnadskalkylen för projektet är 128 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130,
2010=100).

Projektet främjar att trafiken fungerar och är säker och hållbar. Projektet genomför därför väl den
centrala lagstiftningen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Efter det att pro-
jektet genomförts säkerställs det att riksomfattande transporter av kalk och cement samt transpor-
ter inom maskinverkstadsindustrin från produktionsanläggningarna i Pargas möjliggörs via
landsväg 180 som är den enda vägförbindelsen.

2021 III tilläggsb. 11 173 000
2021 budget 431 725 000
2020 bokslut 391 686 000
2019 bokslut 369 085 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 50 000 euro för ut-
vecklande av kvaliteten på och tillgången till kommunikationsnät (RRF pelare 2) som en del av
återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvaran-
de ett årsverke för viss tid efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för
Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av ut-
gifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. EU:s återhämtningsin-
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strument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har
godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslu-
tet därefter har trätt i kraft.

Med tilläggsanslaget främjas målet i återhämtnings- och resiliensplanen att utveckla kommuni-
kationsförbindelsernas kvalitet och tillgänglighet i Finland också i de områden där moderna kom-
munikationsnät inte byggs kommersiellt samt att samordna bredbandsfinansieringen och aktivt
informera om bredbandet.

I enlighet med återhämtnings- och resiliensplanen är målet att anställa en samordnare vid Fin-
lands nationella bredbandsbyrå som har till uppgift att planera samordningen av såväl nationell
bredbandsfinansiering som EU:s bredbandsfinansiering och att genom aktivt informerande öka
kännedomen om byggandet av förbindelser och nyttan med dem. Samordnarens arbete är nära
kopplat till temporära återhämtningsåtgärder och är således tidsbegränsat.

Målet hänför sig till en mer omfattande målsättning att utveckla kommunikationsnätens kvalitet
och tillgänglighet, genom vilket man strävar efter att trygga tillgången till snabba och högklassiga
kommunikationsförbindelser för alla finländare samt för företag som är etablerade i Finland. An-
ställningen av en samordnare bidrar till att olika bredbandsunderstöd kan utnyttjas effektivt och
på ett regionalt heltäckande sätt.

2021 III tilläggsb. 50 000
2021 budget 5 000 000
2020 bokslut 10 605 000
2019 bokslut —

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 650 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket i den situ-
ation som orsakats av coronaviruspandemin kan använda 46 300 000 euro för stöd till last- och
passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten av stödet, och av un-
derstödet får högst 300 000 euro användas för de kostnader för juridiskt stöd, konsultering och
utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen av understödet.
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att det av anslaget har reserverats
3 500 000 euro för utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik (RRF pelare 3) som
en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut
(EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av
visstidsanställd personal motsvarande högst ett årsverke.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 8 100 000
Konverteringsstöd för personbilar 6 000 000
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F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 500 000 euro och kompletteringen av motiveringen till
momentet av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. EU:s
återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens
egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning
ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med tilläggsanslaget främjas målet för produktivitetstillväxten i återhämtnings- och resilienspla-
nen. Utvecklandet av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik hänför sig till investeringshelhet-
en Spetsområdesprogram för internationell tillväxt (RRF pelare 3), som ingår i återhämtnings-
och resiliensplanen. Syftet med investeringshelheten är bland annat att i Finland skapa flera före-
tagsledda tillväxtekosystem som riktar sig till den internationella tillväxtmarknaden. Ekosyste-
met för elektrifierad tung trafik utvecklas genom att företag inom branschen beviljas stöd för pro-
jekt som gäller elektrifierad tung trafik så att det av företagen också förutsätts en självfinansie-
ringsandel. Det har för åtgärden inte fastställts några mål som gäller en grön eller digital
omställning.

Av tillägget föranleds 23 150 000 euro av tryggandet av Finlands nödvändiga trafikförbindelser,
försörjningsberedskapen och Finlands utrikeshandelstransporter medan covid-19-pandemin fort-
sätter samt säkerställandet av regelbunden frakttrafik och passagerartrafik mellan Egentliga Fin-
land, Åland och Sverige, mellan Helsingfors och Estland samt mellan Vasa och Umeå.
Sjötransporternas andel av Finlands export är 90 procent och av importen 80 procent. Det är inte
möjligt att ersätta sjötransporter med landsvägstransporter i finländska förhållanden.

Efter att covid-19-pandemin började i mars 2020 upphörde passagerarfärjorna att trafikera linjen
Helsingfors—Åland—Stockholm. Den nödvändiga och regelbundna gods- och passagerartrafi-
ken skulle äventyras om fler rutter avlägsnades, om turtätheten blev ännu glesare eller om fler
passagerarfartyg avlägsnades från trafiken. Risken för avlägsnande från den reguljära trafiken
gäller särskilt passagerarbilfärjor, för vilka inkomstbildningen i många fall i stor utsträckning
grundar sig på inkomster från passagerare. På grund av covid-19-pandemin har antalet passage-
rare dock minskat betydligt och det har bidragit till att det inte lönar sig att trafikera alla passage-
rarbilfärjor på marknadsvillkor.

Enligt statsrådets förordning om stödjande av sjöfart (548/2020) som utfärdades i juni 2020, kan
den behöriga myndigheten ålägga en allmän trafikplikt och bevilja statsunderstöd för fortsatt tra-
fik på en passagerar- eller fraktfartygsrutt som myndigheten identifierat som nödvändig, om den
anser att det inte annars finns tillräckligt med trafik på marknadsvillkor tillgänglig. För närvaran-

Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 841 000
Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 3 800 000
Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 46 300 000
— varav juridiskt stöd, konsultering och utredningar 
som föranleds av verkställigheten och beredningen 
(högst) 300 000
Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung 
trafik 3 500 000
Sammanlagt 68 541 000

Dispositionsplan (euro)
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de har detta gjorts i fråga om fem förbindelsesträckor. Den behöriga myndighet som avses i för-
ordningen är Transport- och kommunikationsverket.

Till följd av ökningen av anslaget och kompletteringen av motiveringen till momentet har till dis-
positionsplanen fogats en ny punkt om Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik.

2021 III tilläggsb. 26 650 000
2021 I tilläggsb. 23 150 000
2021 budget 18 741 000
2020 bokslut 61 041 000
2019 bokslut 20 141 000

54. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
år 2021 bemyndigas att ingå femåriga helhetsserviceavtal om köp av tjänster inom förbindelse-
fartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 26 800 000 euro av de totala kostnaderna.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten justeras med 17 500 000 euro från 9 300 000 euro till 26 800 000
euro. Avsikten är att under 2021 också inleda upphandlingen av förbindelsefartygsrutterna Kot-
ka—Pyttis och Hitis, vilka samtidigt utgör gemensam upphandling med Gränsbevakningsväsen-
det. Avsikten är att på rutterna fortsätta det samarbete för att upprätthålla oljebekämpningsbered-
skapen i förbindelsefartygstrafiken som inleddes 2013. Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Egentliga Finland och Gränsbevakningsväsendet har diskuterat fortsatt samarbete och gemensam
upphandling som inbegriper oljebekämpningsberedskap på de nämnda två förbindelsefartygsrut-
terna. Parterna föreslår att samarbetet ska fortsätta med en tydligare ansvarsfördelning än tidiga-
re, där Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ansvarar för kostnaderna för för-
bindelsefartygstrafikservicen till 100 % och Gränsbevakningsväsendet ansvarar för fartygens ol-
jebekämpningsberedskap och kostnaderna för upprätthållandet av den till 100 %.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 19 136 000
2020 bokslut 19 136 000
2019 bokslut 17 986 000

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 33 800 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till att ersätta transportören
för fasta kostnader till följd av avbrott i flygtrafiken.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att den del av den tidigare beviljade fullmakten som
blivit oanvänd återtas till ett belopp av 235 360 000 euro.
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Dessutom ändras motiveringen till momentet så att kommunikationsministeriet bemyndigas att
ingå avtal om upphandling av tågtrafiktjänster åren 2022—2030 till ett belopp av högst
289 530 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tryggandet av servicenivån inom den offentliga person-
trafiken om coronaviruspandemin pågår länge. Av tillägget är 22 800 000 euro avsett att använ-
das för köp av tjänster inom den offentliga persontrafiken i stora och medelstora stadsregioner
samt i region- och lokaltrafiken och 11 000 000 euro för köp inom persontågstrafiken.

Kompletteringen av motiveringen föranleds av hanteringen av konsekvenserna av covid-19-läget
för flygtrafiken på rutten Helsingfors—Nyslott.

Den tidigare fullmakten att upphandla tågtrafiktjänster återtas till den del fullmakten inte har ut-
nyttjats för sådana avtal om upphandling av persontågtrafiktjänster som föranleds av coronavi-
rusläget och som gäller år 2021. Dessutom är avsikten att under 2021 ingå ett nioårigt avtal om
upphandling av persontågtrafiktjänster som gäller åren 2022—2030.

2021 III tilläggsb. 33 800 000
2021 budget 119 724 000
2020 bokslut 319 474 000
2019 bokslut 93 774 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå ett
avtal på högst 40 000 000 euro med VR-Group Ab för åren 2021—2030, och på basis av vilket
VR-Group Ab skaffar ny vagnmateriel till stommen i nattågstrafiken för att förbättra servicenivån
inom nattågstrafiken.
F ö r k l a r i n g : I enlighet med programmet Hållbar turism 2030 höjer kommunikationsministe-
riet servicenivån inom nattågstrafiken på det sätt som med VR förhandlats fram i det högst nio-
åriga avtal om köp av persontågstrafik från ingången av 2022, så att VR under 2021 inleder an-
skaffningen av en ny vagnmateriel till stommen i nattågstrafiken. Det är fråga om en helhet som
utgörs av nio sovvagnar och åtta bilvagnar.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 833 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 80 000 euro för re-
formen av kontinuerligt lärande (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Eu-
ropeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 80 000 euro för reformen av
kontinuerligt lärande som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument och
80 000 euro i överföring från moment 32.01.08 för senareläggningen av utvidgningen av kemi-
kaliesäkerhetslagens tillämpningsområde till 2022 samt som avdrag 775 000 euro i överföring till
moment 32.01.02 för stödstrukturen för sektorsövergripande tjänster, 100 000 euro i överföring
till moment 32.01.06 för finansiering av programmet för bekämpning av grå ekonomi, 82 000
euro i överföring till moment 24.01.01 för Finlands medlemskap i IAEA:s styrelse åren 2021—
2024 och 36 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för uppgifter som gäller utvidgat anskaff-
ningsstöd.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av det utvecklande av en yrkesbarome-
ter och det stärkande av styrningen som hänför sig till reformen av kontinuerligt lärande som fi-
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nansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. Med hjälp av styrningen stöds ut-
bildningsval som främjar en grön omställning och förbättrar digitala färdigheter. EU:s återhämt-
ningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och be-
slutet därefter har trätt i kraft.

2021 III tilläggsb. -833 000
2021 budget 38 668 000
2020 bokslut 37 137 000
2019 bokslut 33 700 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 304 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 220 000 euro för
reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare 3) och 60 000 euro för stärkandet av Navigatorer-
nas sektorsövergripande karaktär (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resilienspla-
nen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för
Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 220 000 euro för reformen
av kontinuerligt lärande och 60 000 euro för stärkandet av Navigatorernas sektorsövergripande
karaktär i enlighet med återhämtnings- och resiliensplanen, som ett tillägg av engångsnatur
60 000 euro för tillståndsuppgiften som gäller artskyddet, 80 000 euro för tillsynen över och rap-
porteringen om producentansvaret enligt avfallslagen, 105 000 euro för rådgivningen av torvfö-
retagare och behandlingen av stöd, 775 000 euro i överföring från moment 32.01.01 för stödstruk-
turen för sektorsövergripande tjänster, 220 000 euro i överföring från moment 32.30.51 för finan-
sieringen av projektet Från familjeledighet till arbetslivet, 210 000 euro i överföring från moment
32.01.03 för kundstöd för kommunförsök med sysselsättning, 105 000 euro i överföring från mo-
ment 30.40.22 för förvaltningen av stöd för beskogningen av impedimentmark samt som avdrag
81 000 euro för genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror
och 450 000 euro för senareläggningen av inledandet av försöket med rekryteringsstöd för små
och medelstora företag till 2022.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av den reform av servicesystemet och
den styrnings- och valideringsverksamhet som hänför sig till reformen av kontinuerligt lärande
som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument samt av stärkandet av Navi-
gatorernas sektorsövergripande karaktär. Med reformen av kontinuerligt lärande stöds utbild-
ningsval som främjar en grön omställning och förbättrar digitala färdigheter. Stärkandet av Na-
vigatorernas sektorsövergripande karaktär stöder digitaliseringsmålet, när det i samband med Na-
vigatorerna utvecklas digital handledning på webben och elektroniska plattformar för stöd för
psykiskt välbefinnande. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om syste-
met för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav
som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.
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2021 III tilläggsb. 1 304 000
2021 budget 185 801 000
2020 bokslut 187 350 000
2019 bokslut 173 223 000

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 105 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 60 000 euro för handledning
och rådgivning av dem som förlorar sin utkomst på grund av minskningen av torvproduktion och
1 255 000 euro i överföring från moment 32.30.51 för entrétjänster vid arbets- och näringsbyrå-
erna och som avdrag 210 000 euro i överföring till moment 32.01.02 för kundstöd för kommun-
försök med sysselsättning.

2021 III tilläggsb. 1 105 000
2021 budget 209 411 000
2020 bokslut 243 137 000
2019 bokslut 185 853 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 483 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget under momentet även får användas till
betalning av GTK International Oy:s aktiekapital och andra egna kapital.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen över-
lämnat en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentra-
len (167/2011) så att Geologiska forskningscentralen kan koncentrera hanteringen av internatio-
nella experttjänster till det nya aktiebolag som ska bildas i anslutning till Geologiska forsknings-
centralen. GTK International Oy är ett bolag som i sin helhet ägs av staten och för vars
ägarstyrning och aktieförvaltning arbets- och näringsministeriet svarar.

Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 500 000 euro för betalningen av aktiekapitalet
och det andra egna kapitalet för GTK International Oy som är under bildning och som avdrag
17 000 euro för genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 483 000
2021 budget 32 864 000
2020 bokslut 34 386 000
2019 bokslut 32 248 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 760 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 60 000 euro för
stödprogrammet för lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen
(RRF pelare 1), 300 000 euro för strukturstöd till kreativa branscher (RRF pelare 3), 3 000 000
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euro för stödjande av hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3), 200 000
euro för ökad förnyelse och export av tjänster inom industrin (RRF pelare 3) och 200 000 euro
för kompetens och teknik på området hälsa- och välbefinnande (RRF pelare 3). Anslaget får an-
vändas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens
egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 200 000 euro av programmet som stöder låga koldioxid-
utsläpp, cirkulär ekonomi och digital förnyelse inom industrin samt ökad export av industriella
tjänster, 200 000 euro av stödjande av kompetens och teknik på området hälsa och välbefinnande,
300 000 euro av verkställigheten av strukturstödet till kreativa branscher, 60 000 euro av stöd för
lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen och 3 000 000 euro av
stöd för hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen i enlighet med återhämtnings- och resi-
liensplanen.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av de helheter som finansieras med
EU:s återhämtningsinstrument och av dessa riktas 3 700 000 euro till branscher som drabbats av
coronakrisen och till toppområden inom internationell tillväxt samt 60 000 euro till att minska
byggnadsbeståndets klimat- och miljökonsekvenser. Reformerna främjar en grön omställning
och digitalisering av näringslivet samt utnyttjandet av de därmed anslutna globala marknadsmöj-
ligheterna. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Euro-
peiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras
statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

2021 III tilläggsb. 3 760 000
2021 budget 101 504 000
2020 bokslut 112 280 000
2019 bokslut 97 474 000

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 99 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av ersätt-
ning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i för-
ordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 100 000 euro i överföring
från moment 32.01.01 för det utnyttjande av dataanalys vid bekämpningen av korruption och
missbruk som avses i programmet för bekämpning av grå ekonomi samt som avdrag 1 000 euro
för genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 99 000
2021 budget 18 361 000
2020 bokslut 18 200 000
2019 bokslut 15 268 000
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07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 701 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 2 700 000 euro av senareläggningen till 2022 av
ikraftträdandet av det enhetliga patentsystemet och 1 000 euro av genomförandet av självkost-
nadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. -2 701 000
2021 budget 9 157 000
2020 bokslut 6 569 938
2019 bokslut 4 079 907

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 151 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 90 000 euro för nya uppgif-
ter i anslutning till övervakningen av konfliktmineraler samt som avdrag 1 000 euro för genom-
förandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror och 240 000 euro för se-
nareläggningen av utvidgningen av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde till 2022, va-
rav 80 000 euro är en överföring till moment 32.01.01.

2021 III tilläggsb. -151 000
2021 budget 21 857 000
2020 bokslut 20 625 000
2019 bokslut 19 404 000

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 218 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksda-
gen en proposition med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi.

Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 80 000 euro för utvidgningen av myndighet-
ens uppgifter till att omfatta genomförandet av EU-lagstiftningen och 150 000 euro för utveck-
landet av ett ursprungsgarantiregister samt som avdrag 12 000 euro för genomförandet av själv-
kostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 218 000
2021 budget 7 758 000
2020 bokslut 7 029 000
2019 bokslut 6 839 000
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10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 200 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utveckling, ibruktagande och förvaltning under utvecklingsarbetet när det gäller informa-
tionssystemreformer och digitala tjänster som främjar digitaliseringen
2) till stöd för och utvärdering av genomförandet av digitaliseringsprojekt.
Anslaget får också användas till avlönande av personal.
Av anslaget har 2 400 000 euro reserverats för projektet realtidsekonomi (RRF pelare 2) och
800 000 euro för ett förmånstagarregister (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resi-
liensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om sys-
temet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är avsett för informationssystemreformer som främjar digitaliseringen
och utvecklande av digitala tjänster. Med anslaget finansieras centrala reformer som främjar di-
gitaliseringen och som genomförs inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde eller
i samarbete med andra förvaltningsområden.

Av anslaget finansieras 3 200 000 euro med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. Målet
för projektet realtidsekonomi är att påskynda dataekonomin och utvecklingen av digitaliseringen.
Syftet med förmånstagarregistret är att slopa manuella processer och förbättra den digitala säker-
heten. Målet för båda projekten är att möjliggöra en övergång till digitala tjänster, vilket samtidigt
stöder en grön omställning när man börjar använda digitala tjänster i stället för att besöka myn-
digheterna personligen. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om syste-
met för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav
som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Av anslaget är 3 000 000 euro en överföring från moment 32.30.51 för finansiering av projektet
TE-digi.

2021 III tilläggsb. 8 200 000

40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 110 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 110 000 euro en överföring från moment 32.30.51 till program-
met för påskyndande av sysselsättning genom upphandling och 3 000 000 euro en överföring från
moment 32.30.51 till finansiering av ett kompetenscenter för sociala företag.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Projektet TE-digi 3 000 000
Projektet realtidsekonomi 2 400 000
Projektet Tillstånd och tillsyn 2 000 000
Utvecklande av ett förmånstagarregister 800 000
Sammanlagt 8 200 000



32.20114

2021 III tilläggsb. 3 110 000
2021 budget 6 291 000
2020 bokslut 7 651 000
2019 bokslut 5 959 000

51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till sjömansservice som fi-
nansieras med den statsandel som avses i 6 § i sjömansservicelagen (447/2007) och den betal-
ningsandel som motsvarar det slopade systemet med lästavgift.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av att finansieringssystemet förtyd-
ligas.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 2 572 000
2020 bokslut 2 446 962
2019 bokslut 2 369 318

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av faktiska rättegångskostnader.

2021 III tilläggsb. 75 000
2021 budget 50 000
2020 bokslut 120 000
2019 bokslut —

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 376 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2021 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp
av högst 468 023 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och fullmakten får användas till investe-
rings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi som beviljas företag och andra sammanslutning-
ar i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om understöd som be-
viljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt (1197/2020) och kommissio-
nens förordning (EU) nr 651/2014.
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Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 4 400 000 euro och
av fullmakten 20 000 000 euro för främjande av återanvändning och återvinning av material och
restprodukter från industrin (RRF pelare 1). Anslaget får användas och beslut om beviljande får
fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens
egna medel har trätt i kraft.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 427 000 euro och
av fullmakten 1 940 000 euro för stödprogrammet för lösningar med låga koldioxidutsläpp inom
fastighets- och byggbranschen (RRF pelare 1). Anslaget får användas och beslut om beviljande
får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unio-
nens egna medel har trätt i kraft.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 2 175 000 euro och
av fullmakten 12 000 000 euro för påskyndande av nyckelsektorer och stärkande av kompetens
(RRF pelare 3). Anslaget får användas och beslut om beviljande får fattas efter det att rådets be-
slut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 2 200 000 euro och
av fullmakten 10 000 000 euro för stöd till innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3). Anslaget får
användas och beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053
om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av fullmakten har reserverats 40 000 000 euro
för finansiering av lokomotivföretag (RRF pelare 3). Beslut om beviljande får fattas efter det att
rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har
trätt i kraft.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 374 000 euro och
av fullmakten 1 700 000 euro för strukturstöd till kreativa branscher (RRF pelare 3). Anslaget får
användas och beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053
om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 8 800 000 euro i anslaget och tillägget på 40 000 000 euro i bevill-
ningsfullmakten föranleds av stöd till batterivärdekedjan.

Tillägget på 3 000 000 euro i anslaget och tillägget på 6 000 000 euro i bevillningsfullmakten för-
anleds av genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen och stöd till vaccinekosystemet.

Tillägget på 4 400 000 euro i anslaget och tillägget på 20 000 000 euro i bevillningsfullmakten
föranleds av stöd till investeringar som främjar återanvändning och återvinning av centrala ma-
terial och restprodukter från industrin i enlighet med återhämtnings- och resiliensplanen.

Tillägget på 4 375 000 euro i anslaget och tillägget på 62 000 000 euro i bevillningsfullmakten
föranleds av stöd till investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i enlig-
het med återhämtnings- och resiliensplanen.

Tillägget på 427 000 euro i anslaget och tillägget på 1 940 000 euro i bevillningsfullmakten för-
anleds av stödprogrammet för lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och bygg-
branschen i enlighet med återhämtnings- och resiliensplanen.
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Tillägget på 374 000 euro i anslaget och tillägget på 1 700 000 euro i bevillningsfullmakten för-
anleds av strukturstödet till kreativa branscher i enlighet med återhämtnings- och resiliensplanen.

Kompletteringarna i motiveringen till momentet föranleds av de helheter som finansieras med
EU:s återhämtningsinstrument. Med stöd till investeringar som främjar återanvändning och åter-
vinning av centrala material och restprodukter från industrin  eftersträvas genom en ökad återan-
vändning och återvinning av material att användningen av naturresurser minskar. Finansieringen
av FUI-finansieringen som helhet riktas till projekt som fokuserar på en ekonomi med låga kol-
dioxidutsläpp samt förmåga att klara av klimatförändringen och anpassa sig till den. Investering-
arna och reformerna främjar digitaliseringen genom att stödja en höjning av kompetensnivån
samt utvecklande av produktionen av ny information och innovationsverksamheten. Främjandet
av en kreativ ekonomi anknyter i huvudsak till främjandet av digitaliseringen och syftar till att
göra utnyttjandet av det kreativa arbetets resultat mångsidigare och förbättra möjligheterna för
aktörer inom kulturbranschen och kreativa branscher att konkurrera på den internationella mark-
naden. I urvalskriterierna för de projekt som väljs ut för stöd från klimat KIRA-digi är skadlighet
för miljön eller naturens mångfald ett exkluderande villkor, sökanden ska visa att projektet inte
är skadligt för miljön och att bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen genom-
förs i projektet. Projekten ska antingen basera sig på en verifierbar lösning som främjar låga kol-
dioxidutsläpp eller ta fram verksamhetsmodeller och verktyg för att genomföra och påvisa en
ekonomi med låga koldioxidutsläpp.  Genom att utnyttja digitalisering, automation och mätning
i byggnader kan man effektivisera uppföljningen av energianvändningen, effektivisera energian-
vändningen i synnerhet under perioder med hög förbrukning och minska energianvändningen och
de utsläpp som den orsakar. EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om
systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med
de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Tillägget i bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 21 376 000
euro år 2021, 42 786 000 euro år 2022, 31 623 000 euro år 2023, 19 550 000 euro år 2024 och
16 305 000 euro år 2025.

2021 III tilläggsb. 21 376 000
2021 budget 516 318 000
2020 bokslut 979 578 106
2019 bokslut 245 020 942

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 900 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av högst
50 159 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 4 900 000 euro i anslaget och tillägget på 19 409 000 euro i full-
makten föranleds av att inledandet av nya fartygsprojekt möjliggörs och av att maximibeloppet
för det fartygsspecifika stödet höjs från 10 000 000 euro till 15 000 000 euro från och med den 1
januari 2021.
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Tillägget i bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 4 900 000
euro år 2021, 4 759 000 euro år 2022, 3 000 000 euro år 2023, 2 750 000 euro år 2024, 3 000 000
euro år 2025 och 1 000 000 euro år 2026.

2021 III tilläggsb. 4 900 000
2021 budget 15 685 000
2020 bokslut 13 487 729
2019 bokslut 10 000 000

30. Sysselsättning och företagsamhet

30. Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (reservationsanslag 2 år)
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2020 återtas
168 928 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av att stödet till ensamföretagare använts i
mindre utsträckning än beräknat under den första ansökningsomgången.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2021 III tilläggsb. —
2020 II tilläggsb. 250 000 000

32. Statsunderstöd till kommunerna för stärkande av Navigatorernas sektorsövergripande karak-
tär (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 190 000 euro.
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) användas till betalning av statsun-
derstöd som beviljas kommuner eller samkommuner för att stärka Navigatorernas sektorsövergri-
pande karaktär.
Anslaget har reserverats för att stärka Navigatorernas sektorsövergripande karaktär (RRF pelare
3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets
beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i
kraft.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Anslaget under momentet används till statsunderstöd som beviljas kommunerna
för Navigatorverksamheten. Navigatorernas tjänster är riktade till alla personer under 30 år som
via Navigatorerna får omfattande avgiftsfri hjälp och avgiftsfritt stöd.

För att stärka Navigatorverksamheten införs för åren 2021—2024 en incitamentsmodell genom
vilken kommunerna kan ansöka om statsunderstöd för lönekostnaderna för personal. I modellen
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anställer kommunen en person och kan därefter få statsunderstöd för att anställa ytterligare en
person.

Avsikten med incitamentsmodellen är att säkerställa att kommunerna har möjligheter och till-
räckliga direkta incitament att upprätthålla och utveckla Navigatorernas sektorsövergripande ser-
viceförmåga. De rekryteringar som kommuner gör till Navigatorerna ska rikta sig antingen till
sakkunniga inom social- och hälsovårdstjänster eller till sakkunniga inom undervisning.

Anslaget under momentet finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument och stö-
der digitaliseringsmålet, när det i samband med Navigatorerna utvecklas digital handledning på
webben och elektroniska plattformar för stöd för psykiskt välbefinnande. EU:s återhämtningsin-
strument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har
godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslu-
tet därefter har trätt i kraft.

2021 III tilläggsb. 3 190 000

33. Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 30 585 000 euro.
Anslaget under momentet får användas till understöd eller annan anpassningspenning som beta-
las till företagare som bedriver affärsverksamhet inom torvbranschen.
F ö r k l a r i n g : Användningen av torv som energikälla har minskat snabbare än väntat. Till
följd av denna utveckling har företag och företagare inom torvbranschen hamnat i en situation där
det inom torvbranschen inte finns förutsättningar för affärsverksamhet i samma utsträckning som
tidigare.

Anslaget under momentet riktas till företagare som upphör med sin torvproduktion.

Utöver med anslaget under momentet stöds en kontrollerad övergång av torvföretag och torvfö-
retagare till ny företagsverksamhet samt företagares och arbetares nya sysselsättning och omskol-
ning även med finansiering från momenten 30.40.22, 30.40.47, 32.01.02, 32.01.03, 32.30.42 och
32.30.51 i budgeten och från EU:s fond för en rättvis omställning (FRO).

2021 III tilläggsb. 30 585 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst
10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 100 000 euro i anslaget och tillägget på 2 000 000 euro i bevill-
ningsfullmakten föranleds av den fullmakt som behövs för de understöd för utvecklande av före-
tag som beviljas för projekt för utvecklande av ny affärsverksamhet i företag inom torvbranschen.
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Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 100 000
euro år 2021, 800 000 euro år 2022, 700 000 euro år 2023 och 400 000 euro år 2024.

2021 III tilläggsb. 100 000
2021 budget 92 378 000
2020 bokslut 281 088 513
2019 bokslut 4 944 751

45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt den förordning av statsrådet som utfärdas
med stöd av statsunderstödslagen (688/2001).
Understödet beviljas enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av
mindre betydelse.
F ö r k l a r i n g : Användningen av torv som energikälla har minskat snabbare än väntat. Till
följd av denna utveckling har företag och företagare inom torvbranschen hamnat i en situation där
det inom torvbranschen inte finns förutsättningar för affärsverksamhet i samma utsträckning som
tidigare.

Anslaget under momentet ska användas till understöd som riktas till skrotning eller överföring till
ett annat användningsändamål av maskiner och anordningar som tillverkats för torvproduktion.
Understödssystemet omfattar inte andra maskiner och anordningar som lämpar sig för många an-
vändningsändamål. Målet är att en så stor andel som möjligt av den utrustning som tas ur bruk
ska få ett nytt användningsändamål.

Understödet beviljas enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av
mindre betydelse, vilket innebär att understödets maximibelopp är högst 200 000 euro per näring-
sidkare under tre på varandra följande beskattningsår sammanräknat med andra statliga stöd som
beviljats i form av stöd av mindre betydelse.

2021 III tilläggsb. 20 000 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 12 735 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av de beslut
om lönesubvention, startpeng och ersättning som har fattats med stöd av lagen om ett kommun-
försök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) i enlighet med vad som föreskrivs
om finansieringen av dessa tjänster i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 7 650 000 euro av senareläggningen av försöket med re-
kryteringsstöd så att det börjar 2022, 3 000 000 euro av en överföring till moment 32.01.10 för
finansiering av projektet TE-digi, 1 255 000 euro av en överföring till moment 32.01.03 för fi-
nansiering av entrétjänster vid arbets- och näringsbyråerna, 220 000 euro av en överföring till
moment 32.01.02 för projektet Från familjeledighet till arbetslivet, 110 000 euro av en överföring
till moment 32.01.40 för programmet för påskyndande av sysselsättning genom upphandling
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samt 3 000 000 euro av en överföring till moment 32.01.40 för finansiering av ett kompetenscen-
ter för sociala företag.

Tillägget på 2 500 000 euro föranleds av de utvecklingstjänster för företag som riktas till torvfö-
retagare och stödjande av ny sysselsättning och omskolning inom torvbranschen.

Ändringen av motiveringen till momentet föranleds av att hänvisningen till lagen om ett kom-
munförsök som gäller främjande av sysselsättningen preciseras under momentet.

2021 III tilläggsb. -12 735 000
2021 budget 276 306 000
2020 bokslut 332 914 000
2019 bokslut 256 693 000

52. Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 460 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring av lönegarantilagen.

2021 III tilläggsb. 1 460 000
2021 budget 32 000 000
2020 bokslut 31 130 307
2019 bokslut 29 862 411

40. Specialfinansiering för företag

43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksda-
gen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för före-
tag.

Av tillägget föranleds 31 072 000 euro av den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd och
168 928 000 euro av en ombudgetering av det anslag som återtagits från moment 32.30.30 till den
tredje och fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd.

2021 III tilläggsb. 200 000 000
2021 II tilläggsb. 40 000 000
2021 I tilläggsb. —
2020 bokslut 680 000 000
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60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 650 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en överföring till statsgarantifonden. Genom fondreser-
veringen bereder man sig på en situation där de tillgångar som finns kvar i statsgarantifonden inte
räcker till för att täcka det förlustbringande separata resultatet av Finnvera Abp:s exportgaranti-
och specialfinansieringsverksamhet.

2021 III tilläggsb. 650 000 000
2021 budget 20 000
2020 bokslut —
2019 bokslut —

87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 300 000 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 återtas
120 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget och återtagandet av anslaget föranleds av att Finlands Malmförädling
Ab i enlighet med principbeslutet som gäller statsrådets ägarstyrning överförs till moment
23.10.87 till ägarstyrningen vid statsrådets kansli.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2021 III tilläggsb. -300 000 000
2021 budget 300 000 000
2020 bokslut 150 000 000

50. Integration och internationell kompetens

03. Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 26.40.01 för utveckling av de digitala
system som ändringen av säsongsarbetslagen och utlänningslagen förutsätter.

2021 III tilläggsb. -1 000 000
2021 budget 8 891 000
2020 bokslut 11 031 000
2019 bokslut 1 881 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett behov av ytterligare anskaffning av skyddsutrustning
och rengöringsmedel till Gamla Vasa sjukhus till följd av coronapandemin, samt delvis också av
ökade personalkostnader.

2021 III tilläggsb. 200 000
2021 budget 980 000
2020 bokslut 1 283 000
2019 bokslut 815 357

05. Omkostnader  för  de  barnskyddsenheter  som  lyder under Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 292 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 290 000 euro av ökade personalutgifter och andra utgifter
i statens skolhem till följd av coronapandemin och 2 000 euro av genomförandet av självkost-
nadsprincipen i hyrorna för Senatkoncernens affärsverk.

2021 III tilläggsb. 292 000
2021 budget 1 848 000
2020 bokslut 536 308
2019 bokslut 601 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 520 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 300 000 euro av extra utgifter för hälso- och sjukvården
för fångar till följd av covid-19-pandemin, 100 000 euro av säkerställandet av patientdatasyste-
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mets funktion och 120 000 euro av en överföring från moment 25.40.01 för tryggande av hälso-
och sjukvården för fångar.

Överföringen utgör den andel som hör till hälso- och sjukvården för fångar av den extra finansie-
ring på 1,66 miljoner euro som Brottspåföljdsmyndigheten fick för 2021 för att säkerställa en pro-
portionerlig rättskedja.

2021 III tilläggsb. 520 000
2021 budget 20 155 000
2020 bokslut 20 291 000
2019 bokslut 19 105 000

25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 800 000 euro av verkställandet av klientuppgiftslagen i
fråga om Kanta-tjänsterna. Att Kanta-tjänsterna fungerar väl och utvidgas till att även omfatta so-
cialvården är en förutsättning för att social- och hälsovården ska kunna reformeras så att klient-
och patientuppgifter är tillgängliga på riksnivå såväl i klient- och patientarbetet som i landskapens
styrning och informationsledning. Att Kanta-tjänsterna utvecklas är också en förutsättning för att
lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården ska kunna verk-
ställas med framgång.

Av tillägget föranleds 1 900 000 euro av kostnader för beredning, kommunikation och adminis-
tration i fråga om intyg över vaccination mot covid-19, intyg över negativt covid-19-test och in-
tyg över att en person insjuknat i och tillfrisknat från covid-19.

2021 III tilläggsb. 5 700 000
2021 budget 30 400 000
2020 bokslut 22 400 000
2019 bokslut 7 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds i huvudsak av ökade mervärdesskatteutgifter för anskaff-
ning av covid-19-vaccin vilka inte har beaktats i budgeten för 2021.

2021 III tilläggsb. 8 000 000
2021 budget 19 500 000
2020 bokslut 19 753 893
2019 bokslut 19 430 441
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02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 202 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 000 euro av genomförandet av självkostnadsprincipen
i Senatkoncernens affärsverks hyror och 200 000 euro av extra kostnader för den avgiftsfria över-
vakning av naturlig strålning och av material som innehåller naturligt förekommande radioaktiva
ämnen (NORM-övervakning) som strålskyddslagen förpliktar till.

2021 III tilläggsb. 202 000
2021 budget 14 794 000
2020 bokslut 14 278 000
2019 bokslut 11 587 000

05. Omkostnader för  Tillstånds-  och  tillsynsverket för social- och hälsovården (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 59 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 59 000
2021 budget 14 272 000
2020 bokslut 12 797 000
2019 bokslut 12 340 000

06. Omkostnader  för  Säkerhets-  och  utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatkoncer-
nens affärsverks hyror.

2021 III tilläggsb. 22 000
2021 budget 5 351 000
2020 bokslut 6 010 837
2019 bokslut 3 752 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 992 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 506 000 euro av ökade hyreskostnader, 436 000 euro av
uppskattade extra kostnader för planering, färdigställande och reparationer samt nödvändiga an-
skaffningar av maskiner och anordningar som avser lösningar för hantering och förvaring av av-
lidna, och 50 000 euro av hyreskostnader för kylcontainrar avsedda för förvaring av avlidna.
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2021 III tilläggsb. 992 000
2021 budget 11 841 000
2020 bokslut 12 189 991
2019 bokslut 10 118 220

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 956 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 161 000 euro för verkställighet-
en av klientuppgiftslagen, 157 000 euro för stärkande av upphandlingen av covid-19-läkemedel
och institutets verksamhet inom läkemedelspartihandeln, 1 541 000 euro för kostnader för att
upprätthålla covid-19-testkapaciteten, 6 025 000 euro för sekvensering av covid-19-virusstam-
mar, 75 000 euro för det nationella arbetet med att spåra covid-19-smitta, 800 000 euro för upp-
rätthållande av den nationella hälsosäkerhetens kapaciteter under covid-19-pandemin, 600 000
euro för kostnader som föranleds av planeringen och genomförandet av vaccinationer med anled-
ning av pandemin, 1 000 000 euro för säkerställande av Institutet för hälsa och välfärds grundläg-
gande verksamhet samt 600 000 euro för kommunikation om pandemin.

I ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 3 000 euro för genomförande av självkost-
nadsprincipen i hyrorna för Senatkoncernens affärsverk.

2021 III tilläggsb. 10 956 000
2021 budget 62 072 000
2020 bokslut 74 098 000
2019 bokslut 54 083 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i la-
gen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-
epidemin, som regeringen lämnar till riksdagen i samband med tilläggsbudgetpropositionen.

Genom propositionen förlängs giltighetstiden för de temporära ändringarna i utkomstskyddet för
arbetslösa för tiden 1 juli—30 september 2021, eftersom covid-19-pandemin fortfarande pågår.
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2021 III tilläggsb. 6 000 000
2021 I tilläggsb. 6 000 000
2021 budget 1 037 490 000
2020 bokslut 1 272 275 095
2019 bokslut 714 892 471

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 7 000 000 euro av en proposition med förslag till lag om
ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på
grund av covid-19-epidemin som regeringen överlämnat till riksdagen och som har samband med
tilläggsbudgetpropositionen, medan 48 000 000 euro föranleds av en ändring av ikraftträdande-
bestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Genom propositionerna förlängs giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om utkomst-
skyddet för arbetslösa för tiden 1 juli—30 september 2021, eftersom covid-19-pandemin fortfa-
rande pågår.

2021 III tilläggsb. 55 000 000
2021 I tilläggsb. 55 000 000
2021 budget 1 802 990 000
2020 bokslut 1 747 175 798
2019 bokslut 1 417 585 672

50. Stöd till veteraner

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider
och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av statlig
ersättning för rådgivningstjänster samt till betalning av kostnaderna för rådgivningstjänster för
krigsinvalider.
F ö r k l a r i n g : Motiveringen till momentet har kompletterats så att med anslagen under mo-
mentet får betalas kostnaderna för rådgivningstjänstverksamheten under rådgivningsdagarna för
krigsinvalider.

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

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 16 000 000
2020 bokslut 25 000 000
2019 bokslut 27 762 000



33.60 127

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till att betala statsunderstöd
via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingsla-
gen (974/1995) för att trygga och utveckla social- och hälsovårdstjänster på samiska.
F ö r k l a r i n g : Motiveringen till momentet har kompletterats så att anslaget utöver för att tryg-
ga tillgången på social- och hälsotjänster på samiska även får användas för att utveckla verksam-
heten.

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

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 562 000
2020 bokslut 480 000
2019 bokslut 480 000

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till understöd som beviljas kom-
muner för tjänster för barn, unga och familjer i syfte att minska effekterna av coronavirussitua-
tionen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stödåtgärder för barn och unga på grund av coronavirus-
situationen. Av tillägget riktas 16 000 000 euro till att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster
och 23 000 000 euro till att förbättra tillgången till vård och rehabilitering för personer med miss-
bruksproblem.

2021 III tilläggsb. 39 000 000
2021 I tilläggsb. 17 500 000
2021 budget 128 300 000
2020 bokslut 108 910 000

61. EU:s finansiering av programmet för hållbar tillväxt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 45 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifterna för investering 1 i pelare 4, till ett belopp av högst 20 000 000 euro
2) till betalning av utgifterna för investering 2 i pelare 4, till ett belopp av högst 5 000 000 euro
3) till betalning av utgifterna för investering 4 i pelare 4, till ett belopp av högst 20 000 000 euro
4) till avlönande av personal motsvarande högst 5 årsverken samt till betalning av andra nödvän-
diga konsumtionsutgifter för administrering och samordning av programmet.
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Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Eu-
ropeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Anslaget föranleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s åter-
hämtningsinstrument. Fjärde pelaren i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) ”Stär-
kande av tillgången till och kostnadseffektiviteten för social- och hälsovårdstjänster” är indelad i
fem helheter (investeringar), varav fyra förvaltas av social- och hälsovårdsministeriet och den
femte av Ålands landskapsregering. Finansieringen kan delas ut i form av statsunderstöd till kom-
muner, samkommuner, näringslivet samt aktörer inom tredje sektorn. Dessutom kan finansiering-
en anvisas institutioner inom den offentliga sektorn för att på basis av avtal användas för åtgärder
som stöder programmet och för den nationella samordningen och förvaltningen av programmet.

Ministeriet bereder en förordning om statsunderstöd och andra riktlinjer för användningen av fi-
nansieringen under 2021 så att de första projekten kan inledas vid årsskiftet 2021—2022. De mål
i programmet som gäller digitalisering genomförs med investering 4 i pelare 4 (digitala innova-
tioner inom serviceutformningen som främjar vårdgarantin).

EU:s återhämtningsinstrument kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unio-
nens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfatt-
ning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Den  beräknade  fördelningen  av  finansieringen  2021  per  investering i fjärde pelaren i
faciliteten för återhämtning och resiliens (mn euro)

Finansiering
2021

Uppfyllelsen av vårdgarantin (inkl. mentalvårdstjänsterna) främjas, och den 
vård-, rehabiliterings- och serviceskuld som coronavirussituationen orsakat 
avvecklas (investering 1) 20,0
Uppfyllelsen av vårdgarantin främjas genom åtgärder som stärker de sektorsö-
vergripande tjänster som tillhandahålls utan tröskel och det förebyggande arbe-
tet samt verksamheten för att identifiera problem i ett tidigt skede (investering 2) 5,0
Det kunskapsunderlag och den effektivitetsbaserade styrning som stöder social- 
och hälsovårdens kostnadseffektivitet stärks (investering 3) 0,0
Digitala innovationer inom serviceutformningen som främjar vårdgarantin tas i 
bruk (investering 4) 20,0
Sammanlagt 45,0

Den beräknade fördelningen av finansieringen under programperioden per investering i
fjärde pelaren i faciliteten för återhämtning och resiliens (mn euro)

Andel under
hela programperioden

Uppfyllelsen av vårdgarantin (inkl. mentalvårdstjänsterna) främjas, och den 
vård-, rehabiliterings- och serviceskuld som coronavirussituationen orsakat 
avvecklas (investering 1) 230,0
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De poster som föranleds av återkrav av EU-stöd har antecknats under moment 12.39.10.

2021 III tilläggsb. 45 000 000

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 223 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal mot-
svarande högst fyra årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter,
täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet
samt för utveckling av systemen för uppföljning.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 190 000 000 euro av beredskapen för EU-gemensam an-
skaffning av covid-19-vaccin för befolkningen år 2022, 19 800 000 euro av ytterligare kostnader
av modifierat vaccin mot virusvarianter som inkluderats i icke levererade, avtalade partier av vac-
cin, 21 900 000 euro av vaccindoser som ingår i optionsavtal och som erbjuds utöver modifierade
doser av Curevac och/eller Novax, 1 300 000 euro av vaccinationutrustning och 500 000 euro av
lagring och distribution av vaccin.

Avdraget på 10 000 000 euro föranleds av Finlands deltagande i mekanismen COVAX AMC. Ett
motsvarande tillägg har antecknats under moment 24.30.66.

2021 III tilläggsb. 223 500 000
2021 I tilläggsb. 70 000 000
2021 budget 30 940 000
2020 bokslut 243 740 000
2019 bokslut 28 990 000

Uppfyllelsen av vårdgarantin främjas genom åtgärder som stärker de sektorsö-
vergripande tjänster som tillhandahålls utan tröskel och det förebyggande arbe-
tet samt verksamheten för att identifiera problem i ett tidigt skede (investering 2) 30,0
Det kunskapsunderlag och den effektivitetsbaserade styrning som stöder social- 
och hälsovårdens kostnadseffektivitet stärks (investering 3) 40,0
Digitala innovationer inom serviceutformningen som främjar vårdgarantin tas i 
bruk (investering 4) 95,2
Personcentrerat digitalt vårdinformationssystem på Åland 4,8
Sammanlagt 400,0

Den beräknade fördelningen av finansieringen under programperioden per investering i
fjärde pelaren i faciliteten för återhämtning och resiliens (mn euro)
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 190 000 euro för marknadskon-
trolluppgifter inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) till följd av avfallslagen och som av-
drag 151 000 euro som överföring till moment 24.01.01 för avlönande av sakkunniga inom mil-
jöområdet vid EU-representationen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen lämnat en proposition
med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den (RP
40/2021 rd).

2021 III tilläggsb. 39 000
2021 budget 35 163 000
2020 bokslut 35 701 000
2019 bokslut 26 128 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 202 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 190 000 euro av uppgifter till följd av den reviderade av-
fallslagen och 12 000 euro av genomförandet av självkostnadsprincipen i hyrorna för Senatkon-
cernens affärsverk.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen lämnat en proposition
med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den (RP
40/2021 rd).

2021 III tilläggsb. 202 000
2021 budget 23 975 000
2020 bokslut 23 440 000
2019 bokslut 23 024 000
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29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ökade anslag för miljöförvaltningen, vilket leder till öka-
de mervärdesskatteutgifter.

2021 III tilläggsb. 3 000 000
2021 budget 9 435 000
2020 bokslut 8 352 269
2019 bokslut 6 930 925

10. Miljö- och naturvård

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 750 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 750 000 euro för
temporära tilläggsresurser för behandling av miljötillstånd (RRF första pelaren) och 1 000 000
euro för återvinning av näringsämnen (RFF första pelaren) som en del av återhämtnings- och re-
siliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om sys-
temet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betal-
ning av ersättningar för jour i samband med mark- och vattenskydd.
F ö r k l a r i n g : Tillägget och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av ut-
gifter som finansieras med inkomsterna från EU:s återhämtningsinstrument. Det kan tas i bruk
när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlems-
stater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med tilläggsanslaget genomförs Finlands program för hållbar tillväxt. Finansieringen är en del av
pelare 1.

Kostnaderna för ökningen av anslaget på 750 000 euro hänför sig till investeringar i energiinfra-
struktur och investeringar i rent väte, CCS & CCU. Avsikten är att inleda investeringarna enligt
faciliteten för återhämtning och resiliens RRF så snart som möjligt. Med hjälp av tillräckliga re-
surser för tillståndsprocesserna säkerställs en smidig inledning. Tillägget riktas till närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas ansvarsområde för miljö.

Genom ökningen av anslaget på 1 000 000 euro stöds sådana investeringar i forsknings-, utveck-
lings- och innovationsverksamhet (FUI-investeringar) som främjar återvinning av näringsämnen.
Tillägget främjar den miljömässiga hållbarhet och de naturbaserade lösningar som stöder en grön
omställning enligt återhämtnings- och resiliensplanen. Genom återvinning av näringsämnen
främjar man övergången till cirkulär ekonomi och minskar näringsbelastningen i Östersjön och
vattendragen samt minskar växthusgasutsläppen. Vid valet av projekt beaktas konsekvenserna
för framför allt klimatförändringen, övergödningen och den biologiska mångfalden. Åtgärderna
har också en sysselsättande verkan.
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2021 III tilläggsb. 1 750 000
2021 budget 24 435 000
2020 bokslut 24 335 000
2019 bokslut 18 175 000

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (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 verkställigheten av revideringen av lagen om bostads-
rättsbostäder.

2021 III tilläggsb. 400 000
2021 budget 6 163 000
2020 bokslut 6 115 000
2019 bokslut 4 806 000

04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservations-
anslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2020
också får användas
1) till statens utgifter för projektet för digitalisering av den byggda miljön och till utgifter och av-
gifter för internationellt samarbete
2) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras
med stöd ur EU:s fonder.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Ändringen föranleds av behovet att precisera beslutsdelen under momentet ge-
nom att säkerställa att användningsändamålet med standardinnehåll bevaras.

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

2021 III tilläggsb. —
2021 budget 7 300 000
2020 bokslut 7 300 000

06. Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro.
Anslaget får också användas
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1) till statens utgifter för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö och till utgifter och avgif-
ter för internationellt samarbete
2) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen
3) till betalning av sådana utgifter för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke som
hänför sig till projektet.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Eu-
ropeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Anslaget föranleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s åter-
hämtningsinstrument. Det kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens
egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning
ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Finansieringen kan riktas till åtgärder som stöder forsknings- och innovationsprocesser som gäl-
ler den byggda miljön, tekniköverföring mellan företag och samarbete som fokuserar på koldiox-
idsnål ekonomi samt förmåga att klara av och anpassa sig till klimatförändringen. Finansieringen
kan också riktas till åtgärder som stöder företag som tillhandahåller tjänster som främjar en kol-
dioxidsnål ekonomi och klimatresiliens, inklusive informationsåtgärder. Pengar kan också an-
vändas för att främja ovannämnda åtgärder.

Finansieringen producerar kunskapsunderlag och verktyg för att verifiera koldioxidsnåla lösning-
ar och lösningar för anpassning till klimatförändringen och hantering av klimatförändringen samt
för att verifiera ökad skicklighet. Finansieringen används också för genomförande av program-
met, uppföljning, utvärdering och rapportering av resultaten samt för kommunikation om resultat
och bästa praxis samt för avlöning av personal till ett belopp som motsvarar högst ett årsverke.

Villkoren för användning av finansiellt stöd härstammar från Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens, från villkoren
i den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014) samt
från villkoren för EU:s återhämtningsfinansiering, (”Do No Significant Harm”, DNSH) (2021/C
58/01). Finansieringen får inte medföra betydande olägenheter för hållbart nyttjande och skydd
av vattenresurser och marina naturresurser, cirkulär ekonomi, förhindrande och minskning av
miljöförorening, skydd och restaurering av biologisk mångfald och ekosystem.

2021 III tilläggsb. 1 000 000

37. Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 250 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av sådana understöd för planläggning, tillstånd och utred-
ningar i anslutning till dem som styr utbyggnaden av vindkraft. Det primära målet för understö-
den är projekt som hänför sig till havsbaserad vindkraft. Anslaget kan dessutom användas till av-
lönande av personal motsvarande högst ett årsverke vid miljöministeriet.
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Miljöministeriet beviljar understöden med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) efter att ha
hört närings-, trafik- och miljöcentralerna. Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommu-
ner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i an-
slutning 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.
Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Eu-
ropeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Anslaget föranleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s åter-
hämtningsinstrument. Det kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens
egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning
ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med anslaget genomförs Finlands program för hållbar tillväxt. Finansieringen är en del av pelare
1 och utgör 100 % av finansieringen av grön omställning, i första hand i anslutning till ett påskyn-
dande av myndighetshandläggningen i anslutning till de investeringar som genomförs inom ra-
men för programmet och som förverkligar målen för DNSH-principen och den till 100 % gröna
omställningen.

2021 III tilläggsb. 250 000
2020 bokslut 2 000 000

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna trans-
porter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för an-
ställning av personal motsvarande högst tre årsverken.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget har reserverats
7 500 000 euro för stöd till laddningsinfrastruktur för elbilar (RRF första pelaren) som en del av
återhämtnings- och resiliensplanen. Beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU,
Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av ut-
gifter som finansieras med inkomsterna från EU:s återhämtningsinstrument. Det kan tas i bruk
när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlems-
stater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med tilläggsanslaget genomförs Finlands program för hållbar tillväxt. Finansieringen är en del av
pelare 1 och utgör 100 % av finansieringen av grön omställning, och bidragen beviljas så att de
till 100 % uppfyller kraven på grön omställning och kraven enligt DNSH-principen.
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2021 III tilläggsb. 7 500 000
2021 budget 5 500 000
2020 bokslut 7 000 000
2019 bokslut 1 500 000

56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 25 000 000 euro
för understöd för att avstå från oljeuppvärmning (RRF första pelaren) som en del av återhämt-
nings- och resiliensplanen. Beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Eura-
tom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.
F ö r k l a r i n g : Tillägget och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av ut-
gifter som finansieras med inkomsterna från EU:s återhämtningsinstrument. Det kan tas i bruk
när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlems-
stater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med tilläggsanslaget genomförs Finlands program för hållbar tillväxt. Finansieringen är en del av
pelare 1 och utgör 100 % av finansieringen av grön omställning, och bidragen beviljas så att de
till 100 % uppfyller kraven på grön omställning och kraven enligt DNSH-principen.

2021 III tilläggsb. 15 000 000
2021 I tilläggsb. 10 000 000
2021 budget 9 440 000
2020 bokslut 28 670 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

09. Övriga utgifter för statsskulden

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 435 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att uppskattningen av arvoden och andra kostnader för
statsskulden har justerats i enlighet med utvecklingen av de faktiska kostnaderna för emission,
försäljning och marknadsföring och av nettoränteutgifterna för mottagen kontantsäkerhet.

2021 III tilläggsb. 6 435 000
2021 budget 9 510 000
2020 bokslut 11 782 501
2019 bokslut 1 497 753
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