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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en sjunde tilläggsbudget för 2020.

Ekonomiska utsikter

Coronaviruspandemin har i början av året minskat Finlands ekonomi mindre än största delen av
de europeiska ekonomierna. Den ekonomiska återhämtningen är från och med den senare delen
av året långsam på grund av de ekonomiska aktörernas låga förtroende och den ökande osäker-
heten. Bruttonationalprodukten uppskattas minska med 4,5 procent under 2020.

Utöver exporten minskar även den privata konsumtionen och de privata investeringarna. Ökning-
en av de offentliga utgifterna stöder den ekonomiska tillväxten detta år. Ekonomin återhämtar sig
stegvis från avbrottet i början av året. De ekonomiska utsikterna både i Finland och i världseko-
nomin är dock fortfarande väldigt osäkra.

Underskottet i de offentliga finanserna ökar kraftigt i år till 18 miljarder euro, dvs. till 7,7 procent
i förhållande till BNP. Den offentliga skulden i förhållande till BNP ökar också snabbt. Den of-
fentliga ekonomin försvagas av den ekonomiska recession som följde efter att coronaviruspande-
min bröt ut samt av regeringens beslut om åtgärder som stöder företag, medborgare och ekono-
misk tillväxt. Obalansen mellan inkomster och utgifter inom de offentliga finanserna minskar un-
der de närmaste åren, men förblir dock stor.

De offentliga finanserna uppvisade ett strukturellt underskott redan innan coronaviruspandemin
bröt ut. Den åldrande befolkningen har försvagat de offentliga finanserna avsevärt redan under
tio års tid, i och med att antalet äldre som i stor omfattning använder offentliga tjänster och för-
måner har börjat öka snabbt. Befolkningen i arbetsför ålder, som genom sina skatter finansierar
den offentliga servicen och den sociala tryggheten, har samtidigt börjat minska.

Kostnader orsakade av coronavirusläget

Det föreslås ett tilläggsanslag på 1,78 miljoner till statsrådets kansli för nödvändiga tilläggskost-
nader till följd av coronavirusläget. Beredskapslagen var i kraft i tre månader under tiden 15 mars
till 16 juni 2020.

För ersättning av kostnaderna för testning och spårning av coronavirussmitta föreslås ett tillägg
av engångsnatur på 355 miljoner euro. Det föreslås att 350 miljoner av beloppet fogas till statsan-
delarna för kommunal basservice, och för motsvarande kostnader i landskapet Åland föreslås 5
miljoner euro. För statsandelarna för kommunal basservice föreslås därtill 400 miljoner euro och
för sjukvårdsdistrikten 200 miljoner euro i tillägg av engångsnatur för att kompensera kostnader
och förlorade inkomster till följd av coronaviruspandemin.

Det föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 3,4 miljoner euro för tilläggsutgifter som till följd
av coronavirusläget föranleds domstolarna, rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna och kon-
sumenttvistenämnden, Åklagarmyndigheten, Brottspåföljdsmyndigheten och Sametinget.
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Det föreslås ett anslagstillägg på 10 miljoner euro till följd av att de intäkter av den avgiftsbelagda
verksamhet som nettobudgeterats under polisens omkostnadsmoment minskar, särskilt passintäk-
terna. Dessutom föreslås för polisen ett tillägg på 3 miljoner euro för de tilläggsutgifter som
coronavirusläget medför för innevarande år.

Under Gränsbevakningsväsendets omkostnadsmoment föreslås ett anslagstillägg på 3,4 miljoner
euro för extra utgifter till följd av tillfälligt återinförande av kontroller vid de inre gränserna, ut-
över det anslag på ca 12,9 miljoner euro som beviljats redan tidigare i år i tilläggsbudgetarna.

För Räddningsinstitutet föreslås ett tillägg på 250 000 euro på grund av nettoinkomstbortfall till
följd av coronavirusläget. Till Migrationsverket föreslås 1,5 miljoner euro för tilläggsutgifter som
föranleds av coronavirusläget.

På grund av undantagsarrangemangen föreslås ett tillägg på 7,1 miljoner euro för utgifter som för-
anleds av matpenning till beväringar.

För tullen föreslås ett tillägg på 990 000 euro för gränskontrollen vid de inre gränserna i anslut-
ning till bekämpningen av coronavirusläget samt för kostnader för skyddsutrustning.

För studentexamensnämnden föreslås 140 000 euro för åtgärder som till följd av coronavirusläget
behövs för att trygga genomförandet av studentexamen hösten 2020. Till utbildningsanordnare
föreslås det 986 000 euro som ersättning för de merkostnader som föranleds av antalet student-
examensprov som tas om hösten 2020.

Som ersättning för de inkomstförluster som coronavirusläget orsakar föreslås det sammanlagt
1,75 miljoner euro till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för
hemslöjd och hantverk TAITO rf och dessa organisationers distrikts- och medlemsorganisatio-
ner, till Finlands svenska Marthaförbund rf och till Sami Duodji ry.

För att minska följderna av coronavirusläget föreslås det ett belopp på 7 miljoner euro till Centret
för konstfrämjande som ska delas ut i form av stipendier till personer inom konst- och kultur-
branschen.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde kompenseras för minskningen av av-
kastningen av penningspelsverksamheten genom budgetmedel för 2020 till ett belopp av sam-
manlagt 175,7 miljoner euro. Av kompensationen riktas 34,2 miljoner euro till vetenskap, 75,1
miljoner euro till främjande av konst, 48,8 miljoner euro till främjande av motion och idrott samt
fysisk fostran, och 17,6 miljoner euro till främjande av ungdomsarbete. Inom social- och hälso-
vårdsministeriets förvaltningsområde kompenseras minskningen i år med 142,5 miljoner euro.
För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är kompensationen 10,7 miljoner euro.

Som ersättning för inkomstbortfall inom konst- och kulturbranschen till följd av coronavirusläget
och för tryggande av verksamhetens kontinuitet föreslås 23 miljoner euro.

För utgifter som föranleds av coronavirusläget föreslås ett tilläggsanslag på 420 000 euro för
Livsmedelsverkets laboratorium och köttbesiktningen.
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För tryggande av servicenivån inom den offentliga persontrafiken om coronavirusläget pågår
länge föreslås sammanlagt 111 miljoner euro, varav 11 miljoner euro anvisas för köp av person-
tågstrafik och 100 miljoner euro för köp av offentlig persontrafik i stora och medelstora stadsre-
gioner samt inom regional och lokal trafik.

För tilläggsuppgifter som föranleds av coronavirusläget föreslås ett anslagstillägg på ca 1,3 mil-
joner euro för närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader för beviljande och utbetalning
av stöd för återanställning och begränsningskompensation till förplägnadsföretag samt för en ök-
ning av kapaciteten för distansarbete. För VTT Ab föreslås ett tillägg på 300 000 euro som för-
anleds av expertstöd till inledande av den inhemska produktionen av skyddsutrustning och till
kvalitetssäkring av skyddsutrustningen.

Det föreslås ett tilläggsanslag på 410 miljoner euro för genomförande av en andra ansökningsom-
gång för tidsbegränsat kostnadsstöd för företag. Av det anslag som reserverats för den första an-
sökningsomgången blev 140 miljoner euro oanvänt, vilket innebär att sammanlagt 550 miljoner
euro nu står till förfogande.

För anskaffning av vaccin mot covid-19 föreslås ett tilläggsanslag på 90 miljoner euro. För Fin-
lands andel av de coronavaccin som skaffas med finansiering från Europeiska kommissionen fö-
reslås 13,1 miljoner euro.

Det föreslås ett tillägg på ca 1,5 miljoner euro för omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd.
Behovet föranleds i huvudsak av planeringen av och kostnaderna för vaccineringen under covid-
19-pandemin samt av en höjd testningskapacitet.

För omkostnaderna för statliga sinnessjukhus och omkostnaderna för barnskyddsenheter som ly-
der under Institutet för hälsa och välfärd föreslås ett tillägg på sammanlagt 760 000 euro för kost-
nader för förebyggande åtgärder mot coronavirussmitta.

Det föreslås ett tillägg på ca 1 miljon euro för omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård
för fångar. Av anslagsbehovet föranleds 370 000 euro av tilläggskostnader till följd av coronavi-
rusläget och 300 000 euro av anskaffning av utomstående hälsovårdstjänster, och 300 000 euro
av ökade läkemedelskostnader.

Förlängningen av de temporära ändringarna i utkomstskyddet för arbetslösa för tiden 1 november
till 31 december samt den temporära minskningen av självfinansieringsandelen för företagarnas
arbetslöshetskassa ökar kostnaderna med sammanlagt 8,9 miljoner euro.

Andra ändringar

Till anslaget för det egentliga utvecklingssamarbetet föreslås ett tillägg på sammanlagt
50 miljoner euro. Av tillägget riktas 5 miljoner euro till Världshälsoorganisationens (WHO) ar-
bete mot coronaviruspandemin i utvecklingsländerna och 24,5 miljoner euro till humanitärt bi-
stånd för att svara på de humanitära konsekvenserna av coronaviruspandemin samt 18 miljoner
euro till klimatfinansiering. För en höjning av Finnfunds kapital föreslås 50 miljoner euro.

Det föreslås ett anslag på 840 000 euro för en förstudie av reformen av valdatasystemet.
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För en förenkling av rättsprocesserna genom en ökning av videokonferensutrustning föreslås ett
tillägg på 1,79 miljoner euro. För tilläggsutgifter av engångsnatur som föranleds av bevarandet
av domstolarnas sessionssalar i Idensalmi, Jakobstad och Varkaus föreslås ett anslag på 405 000
euro.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås en beställningsfullmakt på 240 miljoner euro, och med
stöd av den bemyndigas Gränsbevakningsväsendet att ingå avtal om anskaffning av två nya ut-
sjöbevakningsfartyg. För innevarande år föreslås att anslag på 120 miljoner euro.

För att verksamheten vid förläggningen i Pudasjärvi ska fortsätta tills vidare föreslås ett tillägg
på 452 000 euro under momentet för Migrationsverkets och de statliga förläggningarnas omkost-
nader.

Det föreslås ett tillägg på 26 miljoner euro till beställningsfullmakten för materiell utveckling av
Försvarsmakten, PVKEH 2020. Tillägget föranleds av att avsikten är att redan 2020 ingå ett upp-
handlingskontrakt om det projekt som ingår i programmet för utveckling av stöd för underrättel-
seinhämtning, övervakning och målanvisning. De utgifter som ändringen föranleder hänför sig
till åren 2023—2026.

Till tilläggsbudgeten föreslås en fullmakt enligt vilken det år 2020 får ingås långtidsavtal med
Millog Ab för anskaffning av underhållstjänster för materiel, så att avtalen får föranleda staten
utgifter på högst 1 miljard euro åren 2021—2028.

För riskhanteringen av kassaplaceringar föreslås ett tillägg på 20,1 miljoner euro på grund av att
den genomsnittliga kassan varit större än beräknat, vilket beror på en betydande ökning av den
beräknade medelsanskaffningen 2020. En större kassa ökar utgifterna på grund av negativa kort-
fristiga räntor.

Det föreslås ett tillägg på 30 miljoner euro till investeringsfullmakten för Senatfastigheter, sär-
skilt för inledande av lokalprojekt. Projekten har inletts snabbare än beräknat.

För kostnader som föranleds av överskridandet av 2017 års fullmakt att ingå ett temporärt hyres-
avtal för Suomalais-venäläinen koulu föreslås ca 1,2 miljoner euro.

För ökningen av utgifterna för studielånskompensation och borgensansvar föreslås sammanlagt
22,6 miljoner euro och för ökningen av utgifterna för studiepenning för högskolestuderande 5,2
miljoner euro.

Med stöd av Sitras donation kapitaliserar staten universiteten med 33 miljoner euro 2020. Kapi-
taliseringen genomföras på basis av genomslagskraften hos forskningen vid universiteten.

För främjande av naturresurs- och bioekonomi och främjande av vård av skogsnaturen och för
vissa offentliga förvaltningsuppgifter vid Forststyrelsen föreslås ett tillägg på sammanlagt 5,15
miljoner euro för finansieringen av naturskyddet.
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Avsnittet Parola station—Mervi industriområde av den privata spåranläggningen överförs så att
det blir en del av statens bannät och drivs av Trafikledsverket. Det föreslås 3 miljoner euro för
förnyande av överbyggnaden och förbättring av lastningsförhållandena.

Det föreslås att fullmakten för projektet ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet
Tammerfors—Seinäjoki justeras till 53,5 miljoner euro, där det som avdrag har beaktats 21,5 mil-
joner euro för de förbindelser som ingåtts före beviljandet av fullmakten och som tillägg en ök-
ning på 5 miljoner euro av kostnadskalkylen. Ett anslagsbehov som motsvarar justeringen av full-
makten hänförs till senare år.

Som ett nytt vägprojekt inleds utvecklandet av vägsträckan riksväg 5 Hurus—Hietanen, för vil-
ken det föreslås en fullmakt på 7 miljoner euro och ett anslag på 400 000 euro. För projektet E18
vägplanering Reso—Nådendal föreslås en fullmakt på 4,2 miljoner euro och ett anslag på
200 000 euro. För vägplaneringen vid Parikkala gränsstation föreslås 150 000 euro. Projektet fast
förbindelse till Karlö ändras från livscykelprojekt till att finansieras under byggtiden. Projektet
beviljas därför en fullmakt på 96 miljoner euro och den tidigare fullmakten på 142,5 miljoner
euro återtas. På grund av ändringen minskar anslagsbehovet med 4 miljoner euro under inneva-
rande år.

Det föreslås 8 miljoner euro för en skrotningspremie. Avsikten är att under perioden 1 december
2020 till 31 augusti 2021 bevilja fysiska personer skrotningspremie vid ersättande av en gammal
skrotningsfärdig bil med en ny bil, en elassisterad eller en kollektivtrafikbiljett.

För anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar föreslås 1 miljon euro.

För genomförandet av åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk
brottslighet föreslås ett tillägg på 80 000 euro till arbets- och näringsministeriets omkostnader och
ett tillägg på 188 000 euro till Konkurrens- och konsumentverket. Dessutom föreslås det 185 000
euro för polisen som andel för år 2020.

För kapitaliseringen av Ilmastorahasto Oy föreslås ett anslag på 300 miljoner euro. Fonden har
till uppgift att vara finansiär i projekt som fokuserar på bekämpning av klimatförändringen, främ-
jande av digitaliseringen och av låga koldioxidutsläpp inom industrin.

Av anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna föreslås det att 1,5 miljoner
euro anvisas för hantering av situationer med plötsliga strukturomvandlingar.

För utgifterna för utredning av rättsmedicinska dödsorsaker föreslås ett tillägg på 1,55 miljoner
euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds i huvudsak av ökade utgifter för av polisen beställda
transporter av avlidna samt av ökade utgifter för rättsmedicinska undersökningar som polisen för-
ordnar.

För Folkpensionsanstaltens förvaltningsuppgifter föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro för att ut-
veckla förmånsprogrammets e-tjänst.

Inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden föreslås ett til-
lägg på sammanlagt 16,1 miljoner euro för finansieringen av naturvården. Anslagen ska användas
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för bl.a. behov inom ramen för METSO-handlingsplanen, projektet för gåsåkrar samt tilläggser-
sättningar för skador orsakade av fridlysta arter.

För förvaltningsområdena föreslås tillägg på sammanlagt ca 16,6 miljoner euro på grund av lö-
nejusteringar i enlighet med statens avtalsuppgörelse.

Justering av behovskalkyler

För fyra moment under inrikesministeriets huvudtitel föreslås en minskning på sammanlagt 35
miljoner euro på basis av den beräknade användningen av anslagen för 2020. Dessutom föreslås
det att 3 miljoner euro återtas av anslaget för 2019. Av minskningen hänför sig 29 miljoner euro
till momenten under kapitlet om migration och 6 miljoner euro till polisens anslag för transporter
i samband med avlägsnande ur landet och hämtning.

Det föreslås att den fullmakt som beviljats för stödjande av företagens utvecklingsprojekt mins-
kas med 60 miljoner euro. Avdraget föranleds av att understöd som beviljas för hantering och fö-
rebyggande av konsekvenserna av coronaviruset för små och medelstora företag har beviljats i
mindre omfattning än beräknat. På grund av att utbetalningarna från EU: s strukturfondsprogram
och programmen för samarbete vid de yttre gränserna är mindre än väntat föreslås det att struk-
turfondernas och statens finansieringsandel minskas med sammanlagt 30 miljoner euro i år. Det
anslag som reserverats för stöd till förplägnadsföretagare minskas med 41 miljoner euro, eftersom
användningen av stödet har varit mindre än beräknat.

Under momentet för militärunderstöd föreslås ett tillägg på 900 000 euro, under momentet för bo-
stadsbidrag ett avdrag på 80 miljoner euro och under momentet för grundläggande utkomststöd
ett avdrag på 85 miljoner euro. Ändringarna beror på att behovskalkylen har preciserats.

Till statsandelen för förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
och till statsandelen för grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna föreslås en minskning på
sammanlagt ca 501 miljoner euro. Ändringen föranleds i huvudsak av att antalet nya permitte-
ringar och arbetslösa har minskat i jämförelse med tidigare bedömningar.

Det föreslås att statens andel av kostnaderna enligt folkpensionslagen minskas med 35 miljoner
euro och att statens andel av de kostnader som föranleds av lagen om pension för företagare ökas
med 1,15 miljoner euro. Ändringarna beror på att behovskalkylerna har preciserats.

Det föreslås ett tillägg på 38 miljoner euro för ränteutgifterna för statsskulden. Bakgrunden till
tillägget är en ökning av nettoupplåningen i enlighet med tilläggsbudgetarna.

Inkomstposter

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster sänks med sammanlagt 68 miljoner euro. Skatte-
inkomsterna sänks av att prognosen för förvärvs- och kapitalinkomsterna sjunker med 155 miljo-
ner euro. Avdraget föranleds av en rättelse av de utdelningar som tillämpas vid skatteredovisning-
en, där statens utdelning sänks. I intäktskalkylen har dessutom beaktats uppgifter om influtna be-
lopp samt förhandsuppgifter om slutförandet av beskattningen för 2019. Däremot har
intäktskalkylen för arvs- och gåvoskatten höjts med 47 miljoner på basis av den faktiska utveck-
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lingen. Också intäkterna från fordonsskatten beräknas utifrån uppgifterna om influtna belopp
vara 40 miljoner euro högre än tidigare budgeterat.

Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med sammanlagt 273 miljoner euro. Den mest
betydande enskilda förklaringen är att de intäkter som hänför sig till Veikkaus Ab:s penningspels-
verksamhet minskar betydligt. Bakgrunden till utvecklingen är åtgärder som syftar till att minska
problemspelandet, konsekvenser av coronavirusepidemin och en mindre marknadsandel för bo-
laget till följd av en skärpt konkurrens. Till följd av detta blir den intäktsföring i statsbudgeten
som hänför sig till penningspel klart mindre än beräknat, vilket minskar inkomsterna av blandad
natur med 331 miljoner euro. Inkomsterna av blandad natur minskar dessutom bl.a. till följd av
att inkomsterna från böter och administrativa betalningspåföljder blir 20 miljoner euro mindre än
beräknat.

Uppskattningen av inkomster av auktioneringen av utsläppsrätter höjs med 56 miljoner euro till
följd av att priset på utsläppsrätter har höjts. Av tillägget föranleds 18 miljoner euro av utsläpps-
rätter som auktioneras ut för EU:s innovationsfond. En motsvarande utgiftsökning ingår också i
tilläggsbudgetspropositionen.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 341 miljoner euro och ökning-
en av anslagen med 1,5 miljarder euro ökar den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 be-
hovet av statens nettoupplåning med ca 1,8 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas upp-
gå till ca 19,6 miljarder euro år 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till ca
126,0 miljarder euro, vilket är ca 54 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2019
Bokslut

2020
Godkänd

budget
(budget+

tilläggsbudgetar)

2020
Regeringens
proposition

2020
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 55 306 67 255 1 481 68 736
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 193 873 38 911

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 53 266 49 441 -341 49 099
— Skatteinkomster 45 272 42 021 -68 41 953
— Övriga inkomster 7 994 7 420 -273 7 146
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 1 793 17 814 1 823 19 637
— Nettoupplåning 1 399 17 864 1 823 19 687
— Skuldhantering 394 -50 - -50
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Ramen för valperioden

Regeringen beslutade i samband med den första tilläggsbudgeten för 2020 att utgiftsramen för
statsfinanserna inte begränsar det innevarande året, under vilket flera tidsbegränsade och riktade
åtgärder införs bland annat i syfte att bekämpa hälsomässiga och ekonomiska följder av corona-
viruset. Ramen följs igen från och med 2021.

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 1 879 miljoner euro. Ramutgif-
terna för 2020 blir därmed 55 135 miljoner euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Totalt

21. Riksdagen 127 106 000 - 127 106 000
22. Republikens president 16 124 000 19 000 16 143 000
23. Statsrådets kansli 918 508 000 4 578 000 923 086 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 262 031 000 102 298 000 1 364 329 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 970 871 000 13 510 000 984 381 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 591 985 000 116 793 000 1 708 778 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 203 271 000 10 641 000 3 213 912 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 19 762 262 000 956 801 000 20 719 063 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 7 377 826 000 97 094 000 7 474 920 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 868 869 000 6 337 000 2 875 206 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 770 687 000 129 865 000 3 900 552 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 5 660 377 000 645 023 000 6 305 400 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 18 454 668 000 -650 928 000 17 803 740 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 396 610 000 11 337 000 407 947 000
36. Räntor på statsskulden 873 410 000 38 000 000 911 410 000
Sammanlagt 67 254 605 000 1 481 368 000 68 735 973 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Totalt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 42 020 995 000 -68 000 000 41 952 995 000
12. Inkomster av blandad natur 5 865 497 000 -273 416 000 5 592 081 000



ALLMÄN MOTIVERING
A 13

13. Ränteinkomster, inkomster av försälj-
ning av aktier och intäktsföring av vinst 1 456 081 000 - 1 456 081 000

15. Lån (exkl. nettoupplåning och 
skuldhantering) 98 028 000 - 98 028 000

Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och 
skuldhantering) 49 440 601 000 -341 416 000 49 099 185 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 17 814 004 000 1 822 784 000 19 636 788 000
Sammanlagt 67 254 605 000 1 481 368 000 68 735 973 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro



VII tilläggsbudgeten för 2020

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -68 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -108 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag ............................. -155 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg .......................................................... 47 000 000

10. Övriga skatter 40 000 000
07. Fordonsskatt, tillägg ........................................................................ 40 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -273 416 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -24 301 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag .... -24 301 000



Avdelning 12 15

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 3 001 000
10. Domstolarnas inkomster, avdrag ..................................................... -3 000 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg .............................................................. 6 000 000
21. Räntor på medel som utsökningen har i förvar ............................... 1 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 629 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg ............................................................................................... 629 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde -142 555 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av 

penningspelsverksamheten, avdrag ................................................. -175 700 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde, tillägg .............................................................. 33 145 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde -13 300 000
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av 

penningspelsverksamheten, avdrag ................................................. -13 220 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde, avdrag ............................................................. -80 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 56 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde, tillägg .............................................................. 56 000 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde -132 940 000
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av 

penningspelsverksamhet, avdrag ..................................................... -142 540 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde, tillägg .............................................................. 9 600 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 50 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde, 

tillägg ............................................................................................... 50 000

39. Övriga inkomster av blandad natur -20 000 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -20 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN 1 822 784 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 822 784 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 1 822 784 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 481 368 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 €

22. REPUBLIKENS PRESIDENT 19 000

02. Republikens presidents kansli 19 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 19 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI 4 578 000

01. Förvaltning 4 566 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 566 000

30. Justitiekanslersämbetet 12 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 12 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 102 298 000

01. Utrikesförvaltningen 2 298 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 2 298 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete 100 000 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 50 000 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 50 000 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde —
50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) ....... —
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 13 510 000

01. Ministeriet och förvaltningen 1 669 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -119 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitie-

ministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg ................................... 99 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -278 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg ....................................... 900 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 840 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................ 227 000

10. Domstolar och rättshjälp 7 947 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 50 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 94 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 861 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttviste-

nämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ............... 2 042 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), avdrag ........ -100 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 1 006 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 984 000
95. Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar 

(förslagsanslag) ................................................................................ 22 000

30. Åklagarna 895 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 895 000

40. Verkställighet av straff 1 993 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 1 993 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 116 793 000

01. Förvaltning 93 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 88 000



Huvudtitel 27 19

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 5 000

10. Polisväsendet 15 681 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 21 561 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...... 120 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................... -6 000 000

20. Gränsbevakningsväsendet 125 515 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 5 515 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster 

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

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 2 382 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 229 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 153 000

40. Migration -26 878 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 2 122 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -20 000 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag ......................... -2 500 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), 

avdrag .............................................................................................. -6 500 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 641 000

01. Försvarspolitik och förvaltning 45 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 45 000

10. Militärt försvar 10 596 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 11 091 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg . 705 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), 

avdrag .............................................................................................. -1 200 000



20

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 956 801 000

01. Förvaltning -123 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -123 000

10. Beskattningen och Tullen 2 846 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 152 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 1 429 000
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 

3 år), tillägg ..................................................................................... 265 000

20. Tjänster för statssamfundet 140 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 140 000
88. Senatfastigheter ............................................................................... —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen 278 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 161 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 11 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................... 106 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning 190 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 190 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen -2 480 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -2 500 000
23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstöds-

verksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg .............................. 20 000

80. Överföringar till landskapet Åland 524 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -4 476 000
32. Särskilda bidrag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år) .... 5 000 000

90. Stöd till kommunerna 950 000 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 750 000 000
34. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av 

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



Huvudtitel 29 21

92. EU och internationella organisationer —
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) ............. —

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 5 426 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag), avdrag ........... -14 674 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 20 100 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 97 094 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom 
verksamhetsområdet 192 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -25 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 

77 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till 

Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 140 000
50. Vissa understöd (fast anslag) ........................................................... —

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 4 048 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 312 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildan-

de utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg ...... 986 000
51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag), tillägg ................... 1 750 000

20. Yrkesutbildning 18 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 18 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen 

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

40. Högskoleundervisning och forskning 33 098 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 38 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........... 42 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 14 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 4 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg ....... 34 164 000
53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av 

vetenskap (förslagsanslag), avdrag .................................................. -34 164 000



Huvudtitel 2922

89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar 
(fast anslag) ..................................................................................... 33 000 000

70. Studiestöd 27 802 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 2 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg .......................... 22 600 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg ............. 5 200 000

80. Konst och kultur 31 936 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 7 019 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 5 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 54 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 10 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 142 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, 

orkestrar och museer (förslagsanslag), tillägg ................................. 57 666 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 41 994 000
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 61 000
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -75 160 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 145 000

90. Idrottsverksamhet —
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran 

inom motion och idrott (förslagsanslag), avdrag ............................. -48 806 000
52. Statsunderstöd för idrottsutbildningscenter samt finansiering för 

kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt 
(fast anslag), tillägg ......................................................................... 48 806 000

91. Ungdomsarbete —
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av 

ungdomsarbete (förslagsanslag), avdrag ......................................... -17 570 000
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................... 17 570 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 337 000

01. Förvaltning och forskning 292 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 78 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 214 000

10. Utveckling av landsbygden —
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala 

och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) ...................... —

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 596 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 596 000

40. Naturresursekonomi 2 896 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 20 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 250 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år), 

tillägg ............................................................................................... 2 500 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 126 000

64. Forststyrelsen 2 426 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 2 426 000

70. Lantmäteri och datalager 127 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 127 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 129 865 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 22 115 000



Huvudtitel 3224

01. Kommunikationsministeriets omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 58 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 127 000

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ... 145 000
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 114 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 21 671 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten -250 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), 

tillägg ............................................................................................... 3 000 000
30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
77. Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg .... 750 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag ... -4 000 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 108 000 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för 

sjötransport (förslagsanslag), avdrag ............................................... -12 000 000
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 9 000 000
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 111 000 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 645 023 000

01. Förvaltning 4 555 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 185 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 2 126 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 608 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 84 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 46 000
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 246 000
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -58 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 18 000
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21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) ................................. —

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s 
verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg .................................. 300 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 311 468 000
45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag ....... -5 532 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag) ...................... —
47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av 

biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år), avdrag .......................... -1 000 000
66. Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag), tillägg ... 18 000 000
88. Kapitalinvestering i Ilmastorahasto Oy (reservationsanslag 3 år) ... 300 000 000

30. Sysselsättning och företagsamhet -81 000 000
31. Stödjande av företagare i förplägnadsbranschen (förslagsanslag), 

avdrag .............................................................................................. -41 000 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), avdrag -10 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s struktur-

fondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och 
andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -30 000 000

40. Specialfinansiering för företag 410 000 000
43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år), tillägg ............. 410 000 000
87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab 

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

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE -650 928 000

01. Förvaltning 1 856 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 52 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 300 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet 

för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg .................... 460 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är 

underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 019 000

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 25 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och 
hälsovården (reservationsanslag 3 år) ............................................. —
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02. Tillsyn 1 747 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 43 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 

hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ................................. 39 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-

området (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................................... 15 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde 

för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................... 100 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 1 550 000

03. Forskning och utveckling 1 509 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 509 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande 
utkomststöd samt vissa tjänster -160 100 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg ....................................... 900 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), avdrag ........................................... -80 000 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag .................... -85 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 4 000 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa -501 100 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom 

arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag ........................... -294 800 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -206 300 000

30. Sjukförsäkring -70 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -70 000 000

40. Pensioner -33 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 

företagare (förslagsanslag), tillägg .................................................. 1 150 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares 

olycksfallsförsäkring (förslagsanslag), tillägg ................................. 850 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 

vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag ....................................... -35 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 5 000 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av 

Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) .............. —
38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-

kostnader (reservationsanslag 2 år) ................................................. 5 000 000
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70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 103 100 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg ................ 103 100 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) . —

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och 
pälsdjursuppfödare 60 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 60 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 337 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 130 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ... 64 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 66 000

10. Miljö- och naturvård 11 190 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år), tillägg ......... 3 050 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) ..................... —
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg ..................................................................................... 140 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 8 000 000

20. Samhällen, byggande och boende 17 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för 

boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................ 17 000
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Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 38 000 000

01. Ränta på statsskulden 38 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg ................................ 38 000 000

Anslagens totalbelopp:

1 481 368 000
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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 155 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en rättelse av de utdelningar som tillämpas vid skattere-
dovisningen, där statens utdelning sänks. I intäktskalkylen har dessutom beaktats uppgifter om
influtna belopp samt förhandsuppgifter om slutförandet av beskattningen för 2019. I det rådande
exceptionella läget är prognosen förknippad med betydande osäkerhet.

2020 VII tilläggsb. -155 000 000
2020 IV tilläggsb. 4 000 000
2020 II tilläggsb. -1 094 000 000
2020 budget 10 672 000 000
2019 bokslut 9 897 220 113
2018 bokslut 9 701 120 659
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04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 47 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att skatteintäkterna varit större än vad som tidigare beräk-
nats.

2020 VII tilläggsb. 47 000 000
2020 II tilläggsb. 46 000 000
2020 budget 733 000 000
2019 bokslut 749 116 900
2018 bokslut 692 262 963

10. Övriga skatter

07. Fordonsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att skatteintäkterna varit större än vad som tidigare beräk-
nats.

2020 VII tilläggsb. 40 000 000
2020 II tilläggsb. -47 000 000
2020 budget 1 165 000 000
2019 bokslut 1 149 623 096
2018 bokslut 1 192 535 984



31

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 24 301 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 19 513 000 euro av att inkomsterna av avgifterna för
handläggning av visum på Finlands beskickningar minskat på grund av coronaviruspandemin,
4 750 000 euro av att intäkterna från försäljning av fastigheter minskat och 38 000 euro av att in-
komsterna från kursverksamhet inom militär krishantering minskat på grund av coronaviruspan-
demin.

2020 VII tilläggsb. -24 301 000
2020 IV tilläggsb. -7 700 000
2020 budget 58 424 000
2019 bokslut 46 698 411
2018 bokslut 56 142 266

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster
Under momentet dras det av 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror på att det i januari—augusti flutit in mindre inkomster än beräk-
nat. På grund av coronaviruspandemin har en del av de ärenden som domstolarna behandlar av-
brutits.

2020 VII tilläggsb. -3 000 000
2020 budget 44 900 000
2019 bokslut 42 753 151
2018 bokslut 45 297 275
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20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inkomsterna av utsökningsavgifter ökar jämfört med tidigare uppskattningar i
och med det ökade indrivningsresultatet.

2020 VII tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 73 000 000
2019 bokslut 83 796 364
2018 bokslut 80 144 182

21. Räntor på medel som utsökningen har i förvar
Under momentet beräknas inflyta 1 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under momentet intäktsförs ränteinkomsterna för de medel som utsökningen
har i förvar. Den negativa räntan på de medel som utsökningen har i förvar antecknas under mo-
ment 25.20.95 inom justitieministeriets förvaltningsområde.

2020 VII tilläggsb. 1 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 629 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I ändringen av inkomstposten har som tillägg beaktats 740 000 euro som föran-
leds av återbetalningar som hänför sig till betalningssystemet Foreign Military Sales (FMS) och
som avdrag 111 000 euro som föranleds av annulleringar av kursverksamhet inom krishantering
till följd av covid-19-pandemin.

2020 VII tilläggsb. 629 000
2020 budget 3 500 000
2019 bokslut 11 830 807
2018 bokslut 8 289 880

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet dras det av 175 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att intäktskalkylen för Veikkaus Ab ändrats.



12.30 33

2020 VII tilläggsb. -175 700 000
2020 budget 568 000 000
2019 bokslut 563 814 000
2018 bokslut 572 100 000

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 33 145 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 145 000 euro av den andel av reparationen av området
kring Sveaborgs servicekaj som faktureras Helsingfors stad och 33 000 000 euro av en donation
från Jubileumsfonden för Finlands självständighet för kapitalisering av universiteten.

2020 VII tilläggsb. 33 145 000
2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 000 000
2019 bokslut 12 864 443
2018 bokslut 12 821 187

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet dras det av 13 220 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att intäktskalkylen för Veikkaus Ab ändrats.

2020 VII tilläggsb. -13 220 000
2020 budget 40 500 000
2019 bokslut 40 088 330
2018 bokslut 40 585 802

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 80 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring i intäktsföringen av förädlingsavgifterna för
trädgårdsväxter.

2020 VII tilläggsb. -80 000
2020 budget 4 000 000
2019 bokslut 6 552 103
2018 bokslut 9 277 282
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32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 56 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter
ökar på grund av högre priser för utsläppsrätter.

2020 VII tilläggsb. 56 000 000
2020 IV tilläggsb. -84 000 000
2020 budget 411 200 000
2019 bokslut 303 558 760
2018 bokslut 334 847 752

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet dras det av 142 540 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att intäktskalkylen för Veikkaus Ab ändrats.

2020 VII tilläggsb. -142 540 000
2020 II tilläggsb. 5 000 000
2020 budget 473 400 000
2019 bokslut 494 650 000
2018 bokslut 495 600 186

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 9 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I fråga om de tjänster inom öppenvården som tillhandahålls i hemmet och som
beviljats frontveteraner återgår år 2020 sammanlagt 9 600 000 euro.

2020 VII tilläggsb. 9 600 000
2020 budget 1 200 000
2019 bokslut 811 746
2018 bokslut 1 332 901

35. Miljöministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 50 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en privatpersons donation för naturvård. De donerade
medlen kan användas till ett eller flera fågelvatten- och våtmarksobjekt inom Helmi-programmet.
Motsvarande anslagsökning har beaktats under moment 35.10.21.

2020 VII tilläggsb. 50 000
2020 budget 1 000 000
2019 bokslut 719 082
2018 bokslut 426 767

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att Rättsregistercentralens prognos över influtna bötesin-
täkter år 2020 preciserats.

2020 VII tilläggsb. -20 000 000
2020 budget 130 000 000
2019 bokslut 122 627 833
2018 bokslut 126 543 835
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 1 822 784 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
1 822 784 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 19 686 788 000 euro
år 2020. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
19 636 788 000 euro år 2020.

2020 VII tilläggsb. 1 822 784 000
2020 VI tilläggsb. 200 000 000
2020 V tilläggsb. -1 258 775 000
2020 IV tilläggsb. 5 321 343 000
2020 III tilläggsb. 880 000 000
2020 II tilläggsb. 9 389 572 000
2020 I tilläggsb. 1 083 490 000
2020 budget 2 198 374 000
2019 bokslut 1 792 984 063
2018 bokslut -985 765 656

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 19 687
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 19 637
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 19 000
2020 budget 8 249 000
2019 bokslut 8 153 837
2018 bokslut 8 100 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 566 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 778 000 euro av nödvändiga nettoutgiftsökningar på
grund  av  coronavirussituationen,  2 500 000  euro  är en överföring från moment 28.70.20 för
tilläggsfinansiering av projektet Vahva, 100 000 euro av en överföring från moment 24.01.01 för
en automatiserad överföring av utrikesministeriets uppgifter och filer till statsrådets gemensam-
ma samarbetsytor (Kampus), 21 000 euro av en överföring från moment 35.01.01 för hanteringen
av den kontinuerliga tjänsten för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering och
167 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 4 566 000
2020 IV tilläggsb. 2 497 000
2020 budget 124 396 000
2019 bokslut 126 248 000
2018 bokslut 127 656 000

30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 12 000
2020 budget 3 501 000
2019 bokslut 3 490 000
2018 bokslut 3 436 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 298 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 000 000 euro till utgifter
för virtuellt exportfrämjande och 418 000 euro på grund av lönejusteringar samt som avdrag
100 000 euro som en överföring till moment 23.01.01 för flyttningar av utrikesministeriets sam-
arbetsytor och 20 000 euro som en överföring till moment 26.01.01 för löneutgifter och andra ut-
gifter för inrikesministeriets specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva under tiden 1.9—
31.12.2020.

2020 VII tilläggsb. 2 298 000
2020 IV tilläggsb. -57 000
2020 budget 237 480 000
2019 bokslut 225 276 000
2018 bokslut 222 562 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 227 933 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 180 818 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 67 800 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 42 385 000
5. Humanitärt bistånd 112 570 000

6.
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information 
inom utvecklingssamarbetet 4 180 000
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Motiveringen till momentet ändras så att den amorteringspost på 164 678,67 euro som enligt
överenskommelsen med Myanmar om omstrukturering av Myanmars skulder (FördrS 6/2014)
förfaller till betalning den 31 juli 2020 skjuts upp till att betalas halvårsvis i sex lika stora poster
så att den första posten betalas den 15 juni 2022 och den sista den 15 december 2024. Räntan för
tiden 1.5.2020—31.12.2020 på det belopp som ska skjutas upp kapitaliseras den 31 december
2020 och betalas halvårsvis i sex lika stora poster så att den första posten betalas den 15 juni 2022
och den sista den 15 december 2024. Den ränta som ska betalas på det belopp som skjuts upp av-
talas bilateralt med Myanmars regering i enlighet med Parisklubbens samarbetsprotokoll. Enligt
samarbetsprotokollet ska räntan vara lika förmånlig som räntan på den ursprungliga skulden och
under alla omständigheter sådan att nettonuvärdet av den ursprungliga skulden bibehålls. Finland
går in i förhandlingarna med förslaget att räntan ska vara densamma som räntan på den ursprung-
liga skulden (0,75 %). Dröjsmålsränta betalas inte.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 2 200 000 euro av anslaget används till
ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering år 2020.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att den amorteringspost på 102 259,47 euro som enligt
överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder (FördrS 61/2016) förfaller
till betalning den 30 oktober 2020 skjuts upp till att betalas enligt en tidtabell som avtalas med
Kuba i ett senare skede. På den post som ska skjutas upp inflyter inte den dröjsmålsränta på 9 %
för uppskovstiden som anges i överenskommelsen. Den ränta som ska betalas på den post som
skjuts upp avtalas med Kuba i ett senare skede.
F ö r k l a r i n g :

Tilläggsanslaget föranleds av effekterna av coronaviruspandemin på hälso- och sjukvårdssyste-
men i utvecklingsländerna.

Anslaget under punkt 1 i dispositionsplanen har utökats med 20 500 000 euro, och enligt den pre-
liminära planen ska av detta 5 000 000 euro riktas till Nordiska utvecklingsfonden (NDF),

7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 350 000

8.

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och 
information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala 
sektorns utvecklingssamarbete 75 800 000

9. Räntestödsinstrument 22 700 000
Sammanlagt 735 536 000

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

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete +20 500 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner -1 000 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land +5 000 000
5. Humanitärt bistånd +25 500 000
Sammanlagt +50 000 000
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5 000 000 euro till klimatfonden för de minst utvecklade länderna (LDCF), 3 000 000 euro till
FN:s miljöprogram (UNEP), 2 500 000 euro till global innovationsverksamhet via FN-organisa-
tioner som är strategiskt viktiga för Finland och 5 000 000 euro till Världshälsoorganisationen
(WHO).

Under punkt 2 i dispositionsplanen har det dragits av 1 000 000 euro som har överförts till punkt
5 i dispositionsplanen.

Anslaget under punkt 4 i dispositionsplanen har utökats med 5 000 000 euro som ska riktas till
klimatfinansiering.

Anslaget under punkt 5 i dispositionsplanen har utökats med 25 500 000 euro, varav 24 500 000
euro utgörs av ett tilläggsanslag. Tyngdpunkten vid allokeringen av tilläggsanslaget ligger på
livsmedelstrygghet, åtgärder med anledning av coronaviruspandemin, hjälp till flyktingar och ut-
bildning under krissituationer, inklusive skolmåltider.

Förlusterna med anledning av förbindelsen gällande ersättning av förluster som orsakas av Finn-
funds specialriskfinansiering beräknas uppgå till 2 200 000 euro år 2020.

Finlands regering har en fordran hos Myanmars regering som baserar sig på ett avtal om utveck-
lingskrediter som ingåtts den 22 april 1982. Krediten har sedermera stabiliserats och skulden har
omstrukturerats genom en överenskommelse mellan Finlands och Myanmars regeringar (FördrS
6/2014). Den återstående fordran enligt överenskommelsen uppgick i maj 2020 till sammanlagt
2,34 miljoner euro. Myanmar ska enligt överenskommelsen återbetala skulden med en återbetal-
ningstid på 15 år. Under de första sju åren betalade Myanmar enligt överenskommelsen endast
ränta på fordran. Avtalsräntan är fast, 0,75 %. Myanmar betalade den betalningspost som förföll
till betalning den 31 januari 2020 som överenskommet. Den andra amorteringsposten på
164 678,67 euro förföll till betalning den 31 juli 2020. Denna post skjuts upp till att betalas halv-
årsvis i sex lika stora poster så att den första posten betalas den 15 juni 2022 och den sista den 15
december 2024. Räntan för tiden 1.5.2020—31.12.2020 på det belopp som ska skjutas upp kapi-
taliseras den 31 december 2020 och betalas halvårsvis i sex lika stora poster så att den första pos-
ten betalas den 15 juni 2022 och den sista den 15 december 2024. Finland går in i förhandlingarna
med förslaget att räntan ska vara densamma som räntan på den ursprungliga skulden (0,75 %).
Dröjsmålsränta betalas inte. Uppskovsarrangemanget beror på den ekonomiska chock som
coronaviruspandemin orsakat Myanmars ekonomi.

Finlands regering har en fordran hos Kubas regering som baserar sig på de utvecklingskrediter
som beviljats den 26 januari 1973 och den 10 november 1976. Krediterna har sedermera stabili-
serats och skulden har omstrukturerats genom en överenskommelse mellan Finlands och Kubas
regeringar (FördrS 61/2016). Fordran enligt överenskommelsen uppgår till sammanlagt 2 953
000,94 euro. Kuba ska enligt överenskommelsen återbetala skulden med en återbetalningstid på
18 år. Kuba betalar ränta på fordran från och med den 31 oktober 2020. Räntebetalningsdagen är
densamma som amorteringsdagen och den årliga räntan 1,5 % inklusive alla avgifter. Om Kuba
inte iakttar betalningstidtabellen, tillämpas på de obetalda beloppen en årlig dröjsmålsränta på
9 %. År 2020 förfaller en post på 102 259,47 euro till betalning, förfallodagen är den 31 oktober
2020. Denna post skjuts upp till att betalas enligt en tidtabell som avtalas med Kuba i ett senare
skede. På den post som ska skjutas upp inflyter inte den dröjsmålsränta för uppskovstiden som
anges i överenskommelsen. Den ränta som ska betalas på den post som skjuts upp avtalas med
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Kuba i ett senare skede. Uppskovsarrangemanget beror på Kubas svaga ekonomiska situation,
som coronaviruspandemin ytterligare förvärrat.

2020 VII tilläggsb. 50 000 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 II tilläggsb. —
2020 budget 685 536 000
2019 bokslut 583 759 000
2018 bokslut 563 441 227

88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en höjning av Finnfunds kapital i syfte att främja en håll-
bar och grön återhämtning av ekonomin i utvecklingsländer genom att finansiera företag som ver-
kar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i dessa länder samt att mobilisera kommersiell finansiering
för att främja hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringen.

2020 VII tilläggsb. 50 000 000
2020 budget 10 000 000
2019 bokslut 9 999 910
2018 bokslut 10 000 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år.
F ö r k l a r i n g : Coronaviruspandemin har försvårat genomförandet av de frivilligorganisatio-
ners projekt som fått finansiering under momentet. Anslaget under momentet har ombildats till
ett tvåårigt reservationsanslag för att projekten ska kunna genomföras planenligt oberoende av
pandemin.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 budget 1 741 000
2019 bokslut 1 511 000
2018 bokslut 1 339 280
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 119 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 81 000 euro på grund av lö-
nejusteringar och som avdrag 200 000 euro i en överföring till moment 25.10.04 för utbildning i
rättshjälp och intressebevakning.

2020 VII tilläggsb. -119 000
2020 IV tilläggsb. 50 000
2020 budget 23 857 000
2019 bokslut 20 782 999
2018 bokslut 20 230 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 99 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 65 000 euro av en ökning av informationsförvaltningsut-
gifterna och 34 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 99 000
2020 budget 10 042 000
2019 bokslut 9 853 000
2018 bokslut 8 027 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 278 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 300 000 euro på grund av
att informationssystemändringarna i anslutning till förvandling av böter flyttas till en senare tid-
punkt och som tillägg 22 000 euro på grund av lönejusteringar.
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2020 VII tilläggsb. -278 000
2020 IV tilläggsb. 195 000
2020 budget 8 173 000
2019 bokslut 8 471 000
2018 bokslut 9 576 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av ersätt-
ning enligt 19 § och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) samt till
betalning av motsvarande kostnader för undersökning som förordnats av domstol i anslutning till
fastställande av moderskap.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att beloppet av ersättningarna enligt 10 kap. 11 § 2 mom.
i strafflagen har ökat i WinCapita-målet.

2020 VII tilläggsb. 900 000
2020 budget 33 093 000
2019 bokslut 11 288 699
2018 bokslut 11 383 494

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 840 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för förvaltningsom-
rådets dataadministrationsprojekt och främjande av digitaliseringen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det preliminära utredningsprojektet som gäller reformen
av valdatasystemet.

2020 VII tilläggsb. 840 000
2020 IV tilläggsb. 1 200 000
2020 budget 538 000
2019 bokslut 245 000
2018 bokslut 115 000

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 227 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer 
(högst) 4 855
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F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 201 000 euro av understöd till Sametinget för att täcka
kostnaderna till följd av coronaviruspandemin, och det riktas i dispositionsplanen till punkten
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi, och 26 000 euro av understöd för
ibruktagande av en chattjänst i anslutning till Nollinjens verksamhet, och det riktas i dispositions-
planen till punkten Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser.

2020 VII tilläggsb. 227 000
2020 IV tilläggsb. 300 000
2020 budget 13 005 000
2019 bokslut 9 018 429
2018 bokslut 8 332 287

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 21 000 euro av en ökning av informationsförvaltningsut-
gifterna och 29 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 50 000
2020 budget 8 793 000
2019 bokslut 8 777 000
2018 bokslut 8 667 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 94 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 50 000 euro av en ökning av informationsförvaltningsut-
gifterna och 44 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 94 000
2020 budget 11 817 000
2019 bokslut 12 018 000
2018 bokslut 13 562 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 861 000 euro.

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 4 156
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 4 521
Sammanlagt 13 532

Dispositionsplan (1 000 euro)
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F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 700 000 euro av att arbetet med att åtgärda den anhop-
ning av brottmål som hänför sig till coronaviruspandemin inleds, 405 000 euro av att sammanträ-
desplatserna i Idensalmi, Jakobstad och Varkaus bevaras, 1 337 000 euro av en ökning av infor-
mationsförvaltningsutgifterna, 1 612 000 euro av en ökning av mängden videokonferensutrust-
ning och 807 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 5 861 000
2020 IV tilläggsb. 333 000
2020 budget 255 060 000
2019 bokslut 251 315 000
2018 bokslut 252 023 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 042 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 700 000 euro av den minskning av avgiftsintäkterna som
beror på coronaviruspandemin, 30 000 euro av att arbetet med att åtgärda den anhopning som
hänför sig till coronaviruspandemin inleds i konsumenttvistenämnden, 864 000 euro av en ök-
ning av informationsförvaltningsutgifterna, 248 000 euro av lönejusteringar och 200 000 euro av
en överföring från moment 25.01.01 för utbildning i rättshjälp och intressebevakning.

2020 VII tilläggsb. 2 042 000
2020 IV tilläggsb. 1 320 000
2020 II tilläggsb. 690 000
2020 budget 75 135 000
2019 bokslut 72 271 000
2018 bokslut 65 609 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 100 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 2 200 000 euro till arvo-
den till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgif-
ter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 250 000 euro på grund av
att tidpunkten för ikraftträdandet av den lagändring som gäller asylsökandes rättssäkerhet har
flyttats och som tillägg 150 000 euro till följd av ökningen av arvoden till offentliga utredare och
boförvaltare enligt konkurslagen.

2020 VII tilläggsb. -100 000
2020 IV tilläggsb. 50 000
2020 budget 75 805 000
2019 bokslut 77 561 533
2018 bokslut 78 838 600
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20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 984 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 635 000 euro av en ökning av informationsförvaltnings-
utgifterna och 349 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 984 000
2020 IV tilläggsb. 65 000
2020 budget 103 247 000
2019 bokslut 101 690 000
2018 bokslut 101 322 000

95. Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter för medel som förvaras på utsökningens
tjänstemedelskonto.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är avsett för utgifter för att hantera ränterisken i anslutning till utsök-
ningens tjänstemedelskonto vid exceptionella förhållanden på finansmarknaden.

Enligt 6 kap. 23 § i utsökningsbalken ska medel som utmätningsmannen förvarar enligt 21 eller
22 § göras räntebärande genom separat insättning i ett kreditinstitut, om medlen överstiger det be-
tydande belopp som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

I en negativ räntemiljö förvaras de penningmedel som utsökningsmyndigheten har i förvar i hu-
vudsak på utsökningens tjänstemedelskonto. Tryggande av kapitalet på tjänstemedelskontot för-
anleder en exceptionell ränterisk. Eventuell positiv ränta krediteras till moment 12.25.21.

2020 VII tilläggsb. 22 000

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 895 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 300 000 euro av att arbetet med att åtgärda den anhopning
av brottmål som hänför sig till coronaviruspandemin inleds, 394 000 euro av en ökning av infor-
mationsförvaltningsutgifterna, 30 000 euro av en ökning av mängden videokonferensutrustning
och 171 000 euro av lönejusteringar.
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2020 VII tilläggsb. 895 000
2020 IV tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 48 146 000
2019 bokslut 45 848 000
2018 bokslut 45 042 000

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 993 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 300 000 euro av de tilläggsuppgifter som coronavi-
ruspandemin medför för fängelserna när det gäller att trygga en lagenlig verkställighet av straff
och anstaltsäkerheten, 180 000 euro av tidigareläggningen av inledandet av extern rehabilitering
av bötesfångar på grund av coronaviruspandemin, 834 000 euro av en ökning av informationsför-
valtningsutgifterna, 148 000 euro av en ökning av mängden videokonferensutrustning och
531 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 1 993 000
2020 II tilläggsb. 1 080 000
2020 I tilläggsb. 433 000
2020 budget 218 912 000
2019 bokslut 216 499 000
2018 bokslut 211 112 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 88 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 68 000 euro av lönejusteringar och 20 000 euro av en
överföring från moment 24.01.01 på grund av att ett uppdrag som specialsakkunnig placerad i
Moskva upphör.

2020 VII tilläggsb. 88 000
2020 IV tilläggsb. -95 000
2020 budget 15 079 000
2019 bokslut 14 447 000
2018 bokslut 13 974 000

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 5 000
2020 IV tilläggsb. -130 000
2020 budget 2 358 000
2019 bokslut 1 461 000
2018 bokslut 1 752 000

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 561 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av en minskning av intäkterna av till-
stånd, främst passinkomsterna, 6 000 000 euro av en reform av teleavlyssningssystemet,
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3 000 000 euro av nettomerkostnader som hänför sig till covid-19-pandemin, 185 000 euro av ge-
nomförandet av åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, den
andel som gäller 2020 och 2 376 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 21 561 000
2020 IV tilläggsb. 11 800 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 I tilläggsb. 5 553 000
2020 budget 763 152 000
2019 bokslut 759 575 000
2018 bokslut 738 069 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 120 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 49 000 000
2019 bokslut 43 915 000
2018 bokslut 34 877 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet dras det av 6 000 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den beräknade användningen under momentet.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2020 VII tilläggsb. -6 000 000
2020 budget 7 608 000
2019 bokslut 9 168 000
2018 bokslut 9 168 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 515 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 710 000 euro av lönejusteringar, 1 380 000 euro av til-
läggsutgifter till följd av covid-19-pandemin och 3 425 000 euro av tilläggskostnader för det tem-
porära återinförandet av bevakningen av de inre gränserna.
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2020 VII tilläggsb. 5 515 000
2020 IV tilläggsb. 7 000 000
2020 II tilläggsb. 8 380 000
2020 I tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 244 599 000
2019 bokslut 236 780 000
2018 bokslut 238 122 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för planerings-, an-
skaffnings- och utbildningskostnader i anslutning till anskaffningen av två nya utsjöbevaknings-
fartyg.
Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Gränsbevakningsväsendet berättigas
att ingå sådana avtal om anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg som orsakar staten utgifter
på sammanlagt högst 240 000 000 euro år 2020 och efter år 2020.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det anslag som är avsett för anskaffning av två nya utsjö-
bevakningsfartyg.

Under momentet har det redan för planering av två nya utsjöbevakningsfartyg beviljats ett tillägg
på 5 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten för innevarande år.

Användningen av fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på högst 240 miljoner euro åren
2020—2023.

2020 VII tilläggsb. 120 000 000
2020 V tilläggsb. 1 500 000
2020 IV tilläggsb. 15 000 000
2020 budget 23 510 000
2019 bokslut 9 010 000
2018 bokslut 15 500 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 229 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 1 950 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 29 000 euro av lönejusteringar, 250 000 euro av förluster
av nettoinkomster vid Räddningsinstitutet till följd av covid-19-pandemin och 1 950 000 euro av
en ombudgetering av det anslag som återtagits.
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Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2020 VII tilläggsb. 2 229 000
2020 IV tilläggsb. -88 000
2020 I tilläggsb. 600 000
2020 budget 16 907 000
2019 bokslut 16 326 000
2018 bokslut 17 802 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 153 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 153 000
2020 IV tilläggsb. 1 503 000
2020 II tilläggsb. 125 000
2020 budget 57 834 000
2019 bokslut 54 601 000
2018 bokslut 49 855 000

40. Migration

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 122 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 170 000 euro av lönejusteringar, 1 500 000 euro av de ut-
giftsökningar och inkomstbortfall som coronaviruspandemin orsakar och 452 000 euro av att
verksamheten vid förläggningen i Pudasjärvi fortsätter.

2020 VII tilläggsb. 2 122 000
2020 IV tilläggsb. 52 000
2020 budget 55 213 000
2019 bokslut 39 620 000
2018 bokslut 49 750 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den beräknade användningen under momentet.

2020 VII tilläggsb. -20 000 000
2020 budget 117 433 000
2019 bokslut 127 601 000
2018 bokslut 136 909 117
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22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den beräknade användningen under momentet.

2020 VII tilläggsb. -2 500 000
2020 budget 4 030 000
2019 bokslut 530 000
2018 bokslut 3 800 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den beräknade användningen under momentet.

2020 VII tilläggsb. -6 500 000
2020 budget 30 715 000
2019 bokslut 25 341 762
2018 bokslut 35 935 395
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 45 000
2020 IV tilläggsb. -20 000
2020 budget 16 796 000
2019 bokslut 16 012 000
2018 bokslut 14 283 000

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 091 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 28 000 euro av anslaget får an-
vändas till betalning av statens utgifter för tecknandet av aktier i Istekki Oy.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att 2020 får det ingås långtidsavtal med Millog Ab
för anskaffning av underhållstjänster för materiel så att avtalen får föranleda staten utgifter på
högst 1 006 736 000 euro åren 2021—2028 (Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller
underhåll 2020 (Millog 2020)).
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten Millog 2020 kan bindas till en
branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det sista kvartalet 2020.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 3 496 000 euro för lönejus-
teringar, 7 100 000 euro för de kostnader för matpenning till värnpliktiga som hänför sig till un-
dantagsarrangemang och 1 200 000 euro i en överföring från moment 27.10.50 samt som avdrag
705 000 euro i en överföring till moment 27.10.18.
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Kompletteringen av motiveringen till momentet möjliggör att informationssystemen för För-
svarsmaktens hälsovård kan integreras i det civila samhällets informationssystem. De IKT-tjäns-
ter som integreringen förutsätter samt de medicintekniska tjänsterna anskaffas av Istekki Oy.

Millog Ab är Försvarsmaktens strategiska partner som producerar underhålls-, expert- och logis-
tiktjänster och tjänster för byggande av kapacitet. Genom det avtal som baserar sig på beställ-
ningsfullmakten får Försvarsmakten största delen av underhållet åren 2021—2028 av mark- och
havssystemen samt av flygvapnets särskilt angivna spanings-, övervaknings- och ledningssys-
tem. Millog 2020-beställningsfullmakten genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fast-
ställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av den nya beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2020 2021 2022 2023 2024—

Samman-
lagt fr.o.m.

2020

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för underhåll som 
gäller simuleringssystem för tvåsidig strid 
(KASI) 3 000 3 000
Beställningsfullmakten för partnerskap 
som gäller underhåll (Millog) 93 897 93 897
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2016 6 380 5 600 11 980
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2017 13 330 8 754 22 084
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
ett utbildningssystem för elementär 
flygutbildning och grundläggande 
flygutbildning 4 581 4 581
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2018 28 652 1 500 4 800 34 952
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2019 108 940 34 899 8 250 152 089
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 258 780 50 753 13 050 322 583

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2020 80 90 965 19 645 10 773 10 241 131 704
Beställningsfullmakten för partnerskap 
2020 som gäller underhåll (Millog 2020) 126 092 126 092 126 092 628 460 1 006 736
Nya beställningsfullmakter 
sammanlagt 80 217 057 145 737 136 865 638 701 1 138 440

Fullmakter sammanlagt 258 860 267 810 158 787 136 865 638 701 1 461 023
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2020 VII tilläggsb. 11 091 000
2020 IV tilläggsb. 31 004 000
2020 I tilläggsb. 600 000
2020 budget 1 932 248 000
2019 bokslut 1 932 250 000
2018 bokslut 1 939 124 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 705 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 240 364 000 euro av anslaget får användas till be-
talning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställ-
ningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmak-
ter.
Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det år 2020 i syfte att förbättra det militära
försvarets prestationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av
Försvarsmakten så att de 2020—2026, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får
föranleda staten utgifter på högst 94 820 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveck-
ling av Försvarsmakten, PVKEH 2020).
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 27.10.01.

Det beräknas att 9 251 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter som
föranleds av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Ökningen av beställningsfullmakten PVKEH 2020 med 26 000 000 euro föranleds av att det är
ändamålsenligt att redan 2020 ingå ett upphandlingskontrakt om det projekt som ingår i program-
met för utveckling av stöd för underrättelseinhämtning, övervakning och målanvisning. De utgif-
ter som ändringen föranleder hänför sig till åren 2023—2026.

Till följd av den ovannämnda ändringen i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt
följande:

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

2020 2021 2022 2023 2024—

Sammanlagt
fr.o.m.

2020

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2014) 22 000 22 000
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2016) 12 355 12 355
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2020 VII tilläggsb. 705 000
2020 IV tilläggsb. -747 000
2020 budget 779 440 000
2019 bokslut 790 472 000
2018 bokslut 525 842 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet dras det av 1 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 27.10.01.

Coronaviruspandemin har inverkat kraftigt på Försvarsutbildningsföreningens utbildningsverk-
samhet, och behovet av statsunderstöd är mindre än beräknat.

2020 VII tilläggsb. -1 200 000
2020 II tilläggsb. —
2020 budget 4 852 000
2019 bokslut 2 152 000
2018 bokslut 2 029 000

Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2017) 105 913 27 299 25 772 20 587 52 771 232 342
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2018) 337 280 288 276 241 028 236 060 294 278 1 396 922
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2019) 32 035 18 795 3 550 54 380
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 509 583 334 370 270 350 256 647 347 049 1 717 999

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2020) 20 200 30 920 15 700 7 000 21 000 94 820
Ny beställningsfullmakt 
sammanlagt 20 200 30 920 15 700 7 000 21 000 94 820

Fullmakter sammanlagt 529 783 365 290 286 050 263 647 368 049 1 812 819

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

2020 2021 2022 2023 2024—

Sammanlagt
fr.o.m.

2020
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 123 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 250 000 euro i överföring
till moment 28.10.03 för beredningen av anskaffningen av ett positivt kreditupplysningsregister
och som tillägg 127 000 euro på grund av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. -123 000
2020 IV tilläggsb. 850 000
2020 budget 34 197 000
2019 bokslut 31 201 000
2018 bokslut 32 193 000

10. Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 152 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 1 152 000
2020 budget 425 448 000
2019 bokslut 406 887 000
2018 bokslut 378 088 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 429 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 990 000 euro av sådana merutgifter till följd av covid-19-
pandemin som gäller återinförande av och förberedelser för kontroller vid de inre gränserna samt
439 000 euro av lönejusteringar.
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2020 VII tilläggsb. 1 429 000
2020 IV tilläggsb. 4 328 000
2020 budget 166 099 000
2019 bokslut 168 168 000
2018 bokslut 165 606 000

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 265 000 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 att ta registret i bruk.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 250 000 euro en överföring från moment 28.01.01 för beredning-
en av anskaffningen av ett positivt kreditupplysningsregister och 15 000 euro föranleds av löne-
justeringar.

Kompletteringen av motiveringen möjliggör betalningen av utgifterna för beredningen av an-
skaffningen och för anskaffningen av ett positivt kreditupplysningsregister.

2020 VII tilläggsb. 265 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 11 980 000
2019 bokslut 11 980 000
2018 bokslut 1 727 000

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets 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 föranleds 80 000 euro av en överföring från moment 28.70.23 för
uppgifter inom projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten och
60 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 140 000
2020 IV tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 28 314 000
2019 bokslut 24 682 000
2018 bokslut 24 409 000
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88. Senatfastigheter
2. Investeringar
Motiveringen till momentet ändras så att Senatfastigheters investeringar får föranleda utgifter på
högst 472 miljoner euro år 2020. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de
följande finansåren får medföra utgifter på högst 330 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Höjningen av investeringsfullmakten föranleds av att lokalprojekten framskri-
der snabbare än beräknat, av behovet av att inleda nya lokalprojekt, av betalningen av de finan-
sieringsvederlag som ska betalas i samband med omstruktureringen av lånet för Musikhuset och
av kapitaliseringen av dotteraffärsverket Försvarsfastigheter som ska inrättas i anslutning till Se-
natfastigheter. Höjningen av förbindelsefullmakten föranleds av behovet av att förbereda sig för
genomförandet av mångåriga lokalprojekt.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har sam-
band med den (RP 31/2020 rd). Åtgärderna i anslutning till inrättandet av Försvarsfastigheter be-
räknas medföra kostnader på sammanlagt högst cirka 3 miljoner euro år 2020. Affärsverket orsa-
kas genast efter inrättandet administrativa kostnader samt projektkostnader i anslutning till inrät-
tandet av Försvarsfastigheter. I den fjärde tilläggsbudgeten för det innevarande året har det
beviljats en fullmakt att kapitalisera Försvarsfastigheter, men i samband med den höjdes inte in-
vesteringsfullmakten. Genom den föreslagna ändringen höjs nivån på investeringsfullmakten för
att möjliggöra kapitaliseringen.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget —
2019 bokslut —
2018 bokslut —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 161 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 161 000
2020 budget 48 577 000
2019 bokslut 48 843 000
2018 bokslut 48 172 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 11 000
2020 budget 3 773 000
2019 bokslut 3 488 000
2018 bokslut 3 656 000

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 106 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 106 000
2020 II tilläggsb. 2 160 000
2020 budget 53 940 000
2019 bokslut 29 024 000
2018 bokslut 33 721 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 190 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 190 000
2020 IV tilläggsb. -35 000
2020 II tilläggsb. 2 925 000
2020 budget 56 505 000
2019 bokslut 54 604 000
2018 bokslut 50 846 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för tilläggsfinansiering av pro-
jektet Vahva.
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2020 VII tilläggsb. -2 500 000
2020 IV tilläggsb. -1 200 000
2020 budget 13 872 000
2019 bokslut 4 745 000
2018 bokslut 8 726 000

23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.
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 29.01.01 och som avdrag 80 000 euro i överföring till moment 28.20.01 för utgifter
för projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten.

2020 VII tilläggsb. 20 000
2020 budget 5 600 000

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 476 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 1 536 000 euro av en förändring av de beräknade inkom-
ster som i statsbudgeten för 2020 ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen
för Åland (1144/1991), och 2 940 000 euro av den slutliga utjämning för 2019 som fastställts av
Ålandsdelegationen.

2020 VII tilläggsb. -4 476 000
2020 V tilläggsb. 4 595 000
2020 IV tilläggsb. -5 918 000
2020 II tilläggsb. -25 677 000
2020 I tilläggsb. 4 000
2020 budget 249 719 000
2019 bokslut 244 310 990
2018 bokslut 244 648 862

32. Särskilda bidrag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av särskilda bidrag enligt 51 § i självstyrelselagen för Åland.
F ö r k l a r i n g : Ålands landskapsregering håller på att göra en ansökan till Ålandsdelegationen
om de betydande skador som stormen i januari 2019 orsakade. Framställning om bidrag ska göras
av landskapsregeringen senast under året efter det kalenderår till vilket utgifterna hänför sig, dvs.
senast i december 2020.



28.90 63

2020 VII tilläggsb. 5 000 000

90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 750 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är av engångsnatur och syftet med det är att underlätta kommunernas
ekonomiska utmaningar till följd av coronapandemin samt att ersätta kostnaderna för testning och
spårning i anslutning till coronapandemin. Anslaget är också avsett att ersätta kommunerna för
sjukvårdsdistriktens kommunfakturering som föranleds av kostnaderna för coronavirustestning.
Dessutom är anslaget avsett att ersätta kommunerna för de anskaffningar av munskydd som görs
för de mest utsatta personerna samt skolelever och studerande.

Av tillägget anvisas 128 700 000 euro till kommunerna med ett lika stort belopp per invånare,
4 300 000 euro i förhållande till kommunernas 13—15-åriga invånare och 267 000 000 euro i för-
hållande till utdelningen av kommunalskatten för 2020.

Av tillägget anvisas 350 000 000 euro till kommunerna så att tillägget delas enligt sjukvårdsdi-
strikt i förhållande till testerna i anslutning till coronapandemin. Tillägget till respektive sjuk-
vårdsdistrikt anvisas till de kommuner som hör till sjukvårdsdistriktet med ett lika stort belopp
per invånare.

2020 VII tilläggsb. 750 000 000
2020 IV tilläggsb. 827 700 000
2020 budget 7 074 155 000
2019 bokslut 8 730 423 729
2018 bokslut 8 575 483 792

34. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av coronaviruspandemin (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av den kompensation till sjukvårdsdistrikten som regeringen
beslutat om för de merkostnader som coronakrisen föranleder.

2020 VII tilläggsb. 200 000 000
2020 IV tilläggsb. 200 000 000

92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år.
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F ö r k l a r i n g : Momentet ändras till ett reservationsanslag så att man kan förbereda sig på att
avgifterna koncentrerar sig till de första åren av följande finansieringsperiod (2021—2027) bland
annat på grund av de finansieringsbehov som covid-19-pandemin föranleder.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 budget 2 087 000 000
2019 bokslut 2 069 000 000
2018 bokslut 1 881 000 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 14 674 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av det oanvända beloppet av det anslag som reserverats för
de stöd till ensamföretagare som kommunerna betalar.

2020 VII tilläggsb. -14 674 000
2020 I tilläggsb. 200 000 000
2020 budget 300 000
2019 bokslut —
2018 bokslut 175 524

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att den genomsnittliga kassan varit större än beräknat,
vilket beror på en betydande ökning av den beräknade medelsanskaffningen 2020.

2020 VII tilläggsb. 20 100 000
2020 IV tilläggsb. 17 900 000
2020 budget 12 600 000
2019 bokslut 12 567 583
2018 bokslut 11 550 237
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

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

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 75 000 euro på grund av lö-
nejusteringar och som avdrag 100 000 euro för återinförandet av finansieringen för projektet för
utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten som en överföring till moment
28.70.23.

2020 VII tilläggsb. -25 000
2020 IV tilläggsb. -25 000
2020 budget 17 847 000
2019 bokslut 17 755 000
2018 bokslut 17 777 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 77 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 77 000
2020 IV tilläggsb. 135 000
2020 budget 67 744 000
2019 bokslut 64 833 000
2018 bokslut 68 724 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.
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Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 3 188 000 euro av anslaget får användas
för att betala omkostnader för studentexamensnämndens kansli.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de åtgärder som på grund av coronavirusläget behövs för
att trygga genomförandet av studentexamen hösten 2020.

2020 VII tilläggsb. 140 000
2020 II tilläggsb. 1 108 000
2020 budget 5 434 000
2019 bokslut 6 314 000
2018 bokslut 7 489 000

50. Vissa understöd (fast anslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att Östra Finlands universitet får använda det anslag
som för 2020 anvisats för programmet för att vitalisera det karelska språket.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen till momentet möjliggör att Östra Finlands
universitet genomför vitaliseringsprogrammet för 2020 i stället för Karjalan kielen seura ry.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 budget 1 737 000
2019 bokslut 1 426 000
2018 bokslut 1 535 549

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 312 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 1 199 000 euro av anslaget får
användas till kostnaderna för hyresavtalet med anledning av de temporära lokalarrangemangen
för Suomalais-venäläinen koulu.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 113 000 euro av lönejusteringar och 1 199 000 euro av de
kostnader som orsakas av överskridandet av den fullmakt för år 2017 som gäller hyresavtalet med
anledning av de temporära lokalarrangemangen för Suomalais-venäläinen koulu.

2020 VII tilläggsb. 1 312 000
2020 budget 34 933 000
2019 bokslut 43 085 000
2018 bokslut 41 461 399
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30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och små-
barnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 986 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 986 000 euro av anslaget får användas till
betalning av understöd som anvisas till utbildningsanordnare för de merkostnader som föranleds
av omtagning av studentexamen.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 10 000 000 euro av anslaget får användas till att
på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala statsunderstöd enligt
44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare
som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 4 350 000 euro
till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstun-
dervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervis-
ning.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ersättning till utbildningsanordnare för de merkostnader
på grund av coronavirusläget som följer av antalet studentexamensprov som tas om.

Ändringarna i motiveringen till momentet föranleds av de inkomstförluster som orsakas av
minskningen av inkomsterna från elevavgifter inom den grundläggande konstundervisningen vid
de externa läroanstalter som får statsandel och ordnar grundläggande konstundervisning.

2020 VII tilläggsb. 986 000
2020 IV tilläggsb. 115 500 000
2020 II tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 705 285 000
2019 bokslut 692 374 944
2018 bokslut 679 867 446

51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 750 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 1 750 000 euro i
understöd  till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd
och konsthantverk Taito rf och dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska
Marthaförbund r.f. och Sami Duodji ry för ersättning av de inkomstförluster som coronaviruslä-
get orsakar.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ersättning till organisationerna för de inkomstförluster
som beror på coronavirusläget.

2020 VII tilläggsb. 1 750 000
2020 budget 8 743 000
2019 bokslut 8 403 000
2018 bokslut 7 843 000
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20. Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 18 000
2020 budget 8 087 000
2019 bokslut 8 072 000
2018 bokslut 7 972 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildning-
en är högst 181 700 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till ut-
bildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 350 studerandeår.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inget tilläggsanslag under
momentet.

2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 46 500 000
2020 budget 917 598 000
2019 bokslut 825 458 996
2018 bokslut 799 116 282

40. Högskoleundervisning och forskning

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 38 000
2020 budget 10 802 000
2019 bokslut 11 542 000
2018 bokslut 11 689 000

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
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2020 VII tilläggsb. 42 000
2020 budget 19 566 000
2019 bokslut 20 357 000
2018 bokslut 17 823 000

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 14 000
2020 budget 1 082 000
2019 bokslut 1 108 000
2018 bokslut 1 118 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (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 lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 4 000
2020 IV tilläggsb. 81 000
2020 budget 1 629 000
2019 bokslut 1 665 000
2018 bokslut 1 656 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 34 164 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en kompensering av ändringen i penningspelsverksam-
hetens intäktskalkyl.

2020 VII tilläggsb. 34 164 000
2020 IV tilläggsb. 26 000 000
2020 III tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 280 104 000
2019 bokslut 251 783 030
2018 bokslut 245 175 193

53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 34 164 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att intäktskalkylen för Veikkaus Ab ändrats.
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2020 VII tilläggsb. -34 164 000
2020 budget 105 486 000
2019 bokslut 107 303 942
2018 bokslut 106 188 438

89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)
Under momentet beviljas 33 000 000 euro.
Anslaget får användas för att betala universitetens kapitalplaceringar. Statens kapitaliseringar till
universiteten görs på basis av fördelningen enligt kriterierna för beräkning av forskningens finan-
sieringsandel i 2020 års kalkylmässiga finansieringsmodell för universiteten.
F ö r k l a r i n g : Anslaget föranleds av kapitaliseringen av universiteten. Med stöd av en dona-
tion från Jubileumsfonden för Finlands självständighet kapitaliserar staten universiteten på basis
av forskningens genomslagskraft med 33 miljoner euro år 2020 och på basis av den medelan-
skaffning som berättigar till statlig motfinansiering med 67 miljoner euro år 2022. De kapitalise-
ringsposter som staten anvisar universiteten bokförs som de offentligrättsliga universitetens
grundkapital och som stiftelseuniversitetens stiftelsekapital som ska förvaltas varaktigt.

2020 VII tilläggsb. 33 000 000
2018 bokslut 46 000 000

70. Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (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 lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 2 000
2020 budget 639 000
2019 bokslut 635 000
2018 bokslut 619 000

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 13 600 000 euro av en ökning av utgifterna för studie-
lånskompensation och 9 000 000 euro av en ökning av utgifterna för borgensansvar.

2020 VII tilläggsb. 22 600 000
2020 budget 84 200 000
2019 bokslut 68 268 783
2018 bokslut 50 252 684
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55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av utgifterna för studiepenning för högskole-
studerande.

2020 VII tilläggsb. 5 200 000
2020 budget 447 800 000
2019 bokslut 422 666 077
2018 bokslut 414 096 918

80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 019 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att av anslaget får användas också högst
8 000 000 euro till beviljande av understöd som anvisas som stipendier till personer inom konst-
och kultursektorn.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 19 000 euro av lönejusteringar och 7 000 000 euro av
minskningen av effekterna av coronavirusläget för personer inom konst- och kultursektorn.

2020 VII tilläggsb. 7 019 000
2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 106 000
2019 bokslut 4 115 000
2018 bokslut 3 995 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 5 000
2020 IV tilläggsb. 400 000
2020 II tilläggsb. 700 000
2020 budget 2 095 000
2019 bokslut 2 224 000
2018 bokslut 2 290 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 54 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
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2020 VII tilläggsb. 54 000
2020 IV tilläggsb. 1 700 000
2020 II tilläggsb. 591 000
2020 budget 21 754 000
2019 bokslut 20 999 000
2018 bokslut 19 952 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 10 000
2020 IV tilläggsb. 240 000
2020 budget 5 211 000
2019 bokslut 5 199 000
2018 bokslut 4 889 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 142 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 15 000 euro av lönejusteringar, 68 000 euro av täckning-
en av de inkomstförluster som orsakas av coronavirusläget samt 59 000 euro av kostnaderna för
ibruktagandet av Valtti-datorer och Pilvi-meddelanden.

2020 VII tilläggsb. 142 000
2020 IV tilläggsb. 100 000
2020 budget 6 885 000
2019 bokslut 6 750 000
2018 bokslut 6 011 000

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 57 666 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 26 069 000 euro i finansieringslagen avsedda statsandelar till te-
atrar, 10 137 000 euro i finansieringslagen avsedda statsandelar till orkestrar och 21 460 000 euro
i finansieringslagen avsedda statsandelar och understöd till museer. Tillägget föranleds av kom-
penseringen under moment 29.80.52 av ändringen i penningspelsverksamhetens intäktskalkyl
och ersätter de anslag som anvisats från moment 29.80.52 för lagstadgade statsandelar.

2020 VII tilläggsb. 57 666 000
2020 budget 67 840 000
2019 bokslut 46 734 868
2018 bokslut 48 815 161



29.80 73

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 41 994 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 1 500 000 euro till
beviljande av understöd för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt och högst 17 494 000
euro till sådana understöd för produktion av filmer som beviljas via Finlands filmstiftelse.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2018 återtas
1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 1 500 000 euro ombudgetering av det återtagna anslaget och för-
anleds av understödet till Finlands Flygmuseum för att skaffa en ny lokal som motsvarar Flyg-
museets behov. Genomförandet av projektet har fördröjts och det är därför behövligt att förlänga
användningstiden för det understöd som beviljats för projektet. Av tillägget föranleds 17 494 000
euro av kompenseringen under moment 29.80.52 av ändringen i penningspelsverksamhetens in-
täktskalkyl och 23 000 000 euro av de förluster som aktörer, sammanslutningar och yrkesperso-
ner inom olika konstområden orsakats av att föreställningar, evenemang, utställningar, turnéer
och andra motsvarande tillställningar ställts in eller ordnats med iakttagande av begränsningar på
grund av coronavirusläget.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2020 VII tilläggsb. 41 994 000
2020 IV tilläggsb. 20 600 000
2020 II tilläggsb. 40 300 000
2020 budget 4 890 000
2019 bokslut 4 370 000
2018 bokslut 9 380 000

51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 61 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av justeringen av storleken på konstnärsstipendierna från
och med den 1 augusti 2020 så att de är 1 960,48 euro/månad. Konstnärsstipendierna justeras en-
ligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande.

2020 VII tilläggsb. 61 000
2020 budget 16 294 000
2019 bokslut 14 581 416
2018 bokslut 14 333 188

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 75 160 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att intäktskalkylen för Veikkaus Ab ändrats.
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2020 VII tilläggsb. -75 160 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 257 570 000
2019 bokslut 247 042 783
2018 bokslut 238 839 355

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 145 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

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. Inkomsterna har budgeterats under moment 12.29.99.

2020 VII tilläggsb. 145 000
2020 IV tilläggsb. 1 460 000
2020 budget 3 899 000
2019 bokslut 6 046 000
2018 bokslut 3 688 000

90. Idrottsverksamhet

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 48 806 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att intäktskalkylen för Veikkaus Ab ändrats.

2020 VII tilläggsb. -48 806 000
2020 budget 150 694 000
2019 bokslut 154 028 306
2018 bokslut 163 300 942

52. Statsunderstöd för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering
av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 806 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av statsandelar
och statsunderstöd som baserar sig på idrottslagen (390/2015) och lagen om finansiering av un-

Dispositionsplan (euro)

1. Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 4 705 000
Sammanlagt 5 504 000
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dervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd för främ-
jande av motion och idrott samt fysisk fostran i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001).
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kompensationen av ändringen i intäktskalkylen för Veik-
kaus Ab, av vilket 29 246 000 euro anvisas till allmänna understöd för idrottsorganisationer och
19 560 000 euro till statsunderstöd för kommunernas idrottsväsende.

2020 VII tilläggsb. 48 806 000
2020 budget 1 997 000
2019 bokslut 1 474 000
2018 bokslut 1 494 000

91. Ungdomsarbete

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 17 570 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att intäktskalkylen för Veikkaus Ab ändrats.

2020 VII tilläggsb. -17 570 000
2020 budget 54 250 000
2019 bokslut 54 968 032
2018 bokslut 53 294 828

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 570 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget på basis av lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016) får användas till
statsandelar för kommunernas ungdomsväsende samt till statsunderstöd som baserar sig på ung-
domslagen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kompensationen av ändringen i intäktskalkylen för Veik-
kaus Ab, av vilket 9 666 000 euro anvisas till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet
och 7 904 000 euro till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende.

2020 VII tilläggsb. 17 570 000
2020 II tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 1 900 000
2019 bokslut 1 750 000
2018 bokslut 1 800 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 78 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 23 376 000
2019 bokslut 22 984 000
2018 bokslut 24 218 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 214 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 214 000
2020 budget 76 519 000
2019 bokslut 74 126 000
2018 bokslut 70 570 000

10. Utveckling av landsbygden

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till programperioden 2014—2020 för 37 800 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för
2019 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2020.
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F ö r k l a r i n g : Fullmakten har i statsbudgeten för 2020 dimensionerats till 30 000 000 euro. Av
de avslutade, avbrutna och icke genomförda start- och investeringsprojekt inom jordbruket enligt
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har fullmakter återtagits till ett be-
lopp av sammanlagt 7 800 000 euro, varav 169 000 euro utgörs av startbidrag till unga jordbru-
kare och unga näringsidkare. Den återtagna fullmakten ombudgeteras för att främja att program-
met genomförs fullt ut.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 budget 88 326 000
2019 bokslut 84 976 000
2018 bokslut 75 276 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till programperioden 2014—2020 för 125 980 000 euro, varav 26 015 000 euro anvisas för åtgär-
der som anknyter till den lokala utvecklingen, 79 965 000 euro för andra åtgärder som finansieras
under detta moment och 20 000 000 euro för tekniskt bistånd. Om en del av de bevillningsfull-
makter för 2019 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande
av den oanvända delen fattas 2020.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten har i statsbudgeten för 2020 dimensionerats till 106 900 000 euro.
Det föreslås att fullmakten utökas med sammanlagt 19 080 000 euro, varvid den uppgår till sam-
manlagt 125 980 000 euro 2020. Av de avslutade, avbrutna och icke genomförda åtgärder som
anknyter till den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen enligt programmet för utveckling
av landsbygden i Fastlandsfinland har bevillningsfullmakter återtagits till ett belopp av
19 080 000 euro, varav 5 015 000 euro inom åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen
och 14 065 000 euro inom åtgärder som anknyter till den regionala utvecklingen. Den återtagna
fullmakten ombudgeteras för att främja att programmet genomförs fullt ut.

Ökning av fullmakten (euro)
Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland 
(programperioden 2014—2020), varav
— EU:s andel 12 600 000 3 276 000 15 876 000
— statens andel 17 400 000 4 524 000 21 924 000
Sammanlagt 30 000 000 7 800 000 37 800 000
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inget tilläggsanslag under momentet.

2020 VII tilläggsb. —
2020 budget 189 700 000
2019 bokslut 144 056 640
2018 bokslut 154 985 316

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 596 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 176 000 euro av lönejusteringar och 420 000 euro av de
merutgifter som coronavirusläget (covid-19) orsakar i Livsmedelsverkets laboratorium och vid
köttbesiktningen.

2020 VII tilläggsb. 596 000
2020 IV tilläggsb. 125 000
2020 budget 76 440 000
2019 bokslut 73 362 000

40. Naturresursekonomi

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att i fråga om överföringsutgifterna bud-
geteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

Ökning av fullmakten (euro)
Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland 
(programperioden 2014—2020), varav
— EU:s andel 48 164 000 8 650 000 56 814 000
— statens andel 58 736 000 10 430 000 69 166 000
Sammanlagt 106 900 000 19 080 000 125 980 000
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2020 VII tilläggsb. 20 000
2020 IV tilläggsb. 4 970 000
2020 II tilläggsb. 1 350 000
2020 budget 17 608 000
2019 bokslut 14 171 000
2018 bokslut 13 565 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av finansiering för naturvården.

2020 VII tilläggsb. 250 000
2020 IV tilläggsb. 2 600 000
2020 budget 29 045 000
2019 bokslut 6 450 000
2018 bokslut 14 880 000

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av finansiering för naturvården.

2020 VII tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 7 027 000
2019 bokslut 5 027 000
2018 bokslut 5 027 000

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 126 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 126 000
2020 budget 39 160 000
2019 bokslut 39 160 000
2018 bokslut 40 183 000

64. Forststyrelsen

2. Ändringar i grundkapitalet
Motiveringen till kapitlet ändras så att grundkapitalet kan minskas med 8,5 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt budgeten för 2020 kan grundkapitalet höjas med 0,101 miljoner euro.
När Forststyrelsens grundkapital minskas med 8,6 miljoner euro på grund av de lokalfastigheter
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som överförs från Forststyrelsen till Senatfastigheter, minskar grundkapitalet med 8,5 miljoner
euro.

Överföringen av de fastigheter på sammanlagt 9 178 m2 som tidigare var i Forststyrelsens besitt-
ning till Senatfastigheter grundar sig på genomförandet av statens fastighetsstrategi. I enlighet
med strategin koncentreras besittningen av statens byggda fastighetsegendom till Senatfastighe-
ter. När överföringen har genomförts uppskattas Forststyrelsens grundkapital vid utgången av
2020 uppgå till 2 592,8 miljoner euro.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 426 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 26 000 euro av lönejusteringar och 2 400 000 euro av fi-
nansiering för naturvården.

2020 VII tilläggsb. 2 426 000
2020 IV tilläggsb. 3 100 000
2020 budget 8 692 000
2019 bokslut 7 507 000
2018 bokslut 7 594 000

70. Lantmäteri och datalager

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 127 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 127 000
2020 IV tilläggsb. 3 500 000
2020 budget 42 169 000
2019 bokslut 43 280 000
2018 bokslut 51 384 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 58 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 58 000
2020 IV tilläggsb. -20 000
2020 budget 16 487 000
2019 bokslut 14 724 000
2018 bokslut 14 361 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 127 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 127 000
2020 IV tilläggsb. 2 190 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 77 569 000
2019 bokslut 79 224 000
2018 bokslut 60 335 000

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 145 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
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2020 VII tilläggsb. 145 000
2020 IV tilläggsb. 1 430 000
2020 budget 48 534 000
2019 bokslut 48 005 000
2018 bokslut 73 549 000

04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 114 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 114 000
2020 IV tilläggsb. 225 000
2020 budget 45 384 000
2019 bokslut 43 368 000
2018 bokslut 46 159 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 671 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas i enlighet med statsrådets beslut
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 utgifter för bildandet av bola-
gen. Det inbetalda kapitalet får användas av projektbolag som bildas och ägs direkt av kommu-
nikationsministeriet för att täcka planeringskostnader för banor mot Åbo och Tammerfors och
kostnader för organisering av verksamheten samt övriga kostnader. I planeringsbolagen ska sta-
tens ägarandel vara minst 51 procent. En förutsättning 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 majo-
ritet stannar i offentlig ägo. I frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande överlåter sta-
ten till ingen del sin beslutanderätt till det projektbolag som ska bildas.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 671 000 euro och av
det tvååriga reservationsanslag som beviljats i den fjärde tilläggsbudgeten för 2019 återtas
102 000 000 euro.
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är en ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av
att anslaget till följd av framskridandet av projektbolagsförhandlingarna och bildandet av bolag
till stor del kommer att användas åren efter 2020. Under de kommande åren föranleder projekt-
bolagen kostnader på sammanlagt 95,324 miljoner euro.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2020 VII tilläggsb. 21 671 000
2020 budget 15 700 000
2019 bokslut 103 000 000
2018 bokslut 2 000 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 1 400 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning
till projektet ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki så
att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 53 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att överbyggnaden på den privata spåranläggningen Pa-
rola station—Mervi industriområde som ägs av Hattula kommun förnyas och av att plankorsning-
arna och lastningsförhållandena förbättras. Samtidigt överförs banavsnittet så att det blir en del
av statens bannät och drivs och underhålls av Trafikledsverket.

Återtagandet av anslaget beror på att den anskaffning av sjökartläggning som det avtalats om för
2020 har ställts in av leverantören på grund av covid-19-pandemin. Sjökartläggningen kan fort-
sätta tidigast 2021.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Fullmakten för projektet ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—
Seinäjoki har justerats med 16 500 000 euro från 70 000 000 euro till 53 500 000 euro så att i full-
makten har som avdrag beaktats 21 500 000 euro för de förbindelser som ingåtts före beviljandet
av fullmakten och som tillägg en ökning på 5 000 000 euro av kostnadsförslaget. Ett anslagsbe-
hov som motsvarar justeringen av fullmakten hänförs till senare år.

2020 VII tilläggsb. 3 000 000
2020 IV tilläggsb. 56 250 000
2020 budget 1 422 470 000
2019 bokslut 1 105 741 000
2018 bokslut 1 468 490 000

30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket får ingå förbindelser om att stödja byg-
gandet av den ursprungliga fas 1 av spårvägen i Tammerfors så att det sammanlagda beloppet av
understödsposterna får uppgå till högst 55 050 000 euro. Dessutom ändras motiveringen till mo-
mentet så att Transport- och kommunikationsverket får ingå förbindelser om att stödja en utvid-
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gning av fas 1 av spårvägen i Tammerfors, dvs. planeringen och byggandet av den så kallade för-
greningen till Hatanpää och fas 2 av spårvägen i Tammerfors, samt om att stödja den regionala
generalplaneringen av utbyggnaden av den regionala spårvägen så att det sammanlagda beloppet
av understödsposterna får uppgå till högst 29 907 000 euro. De ovannämnda fullmakternas be-
lopp kan dock sammanlagt vara högst 30 procent av kostnaderna för planeringen och byggandet
av spårvägen samt av kostnaderna för den regionala generalplaneringen. En förutsättning för be-
slut om beviljande av statsunderstöd är att kommunerna i Tammerforsregionen förbinder sig till
målen och åtgärderna i MBT-avtalen för 2016—2019 och 2020—2031 och finansieringen av
dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att, Trafikledsverket och Transport- och kommu-
nikationsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den
del fullmakterna inte har använts.
F ö r k l a r i n g : Motiveringen till momentet har ändrats så att Trafikledsverket har lagts till som
avtalspart i fullmakten.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 4 480 000
2020 budget 138 700 000
2019 bokslut 30 480 000
2018 bokslut 47 600 000

77. Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 750 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i an-
slutning till projektet
1) Fast förbindelse till Karlö så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
96 000 000 euro
2) Utvecklande av riksväg 5 vägavsnittet Hurus—Hietanen så att projektet får medföra utgifter
för staten till ett belopp av högst 7 000 000 euro
3) Förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nådendal—Reso, planering, så att pro-
jektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 4 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 400 000 euro av anslagsbehovet 2020 för projektet ut-
vecklande av riksväg 5 vägavsnittet Hurus—Hietanen, 200 000 euro av planeringskostnaderna
för vägplanen för E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nådendal—Reso och 150 000 euro av pla-
neringskostnaderna för vägprojektet för gränsstationen i Parikkala.

Som motivering till de nya projekten föreslås
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Fast förbindelse till Karlö
Genom projektet säkerställs en trygg och fungerande trafikförbindelse mellan Karlö och fastlan-
det, förkortas restiderna samt förbättras förutsättningarna för att utveckla näringsverksamheten
och markanvändningen på Karlö.

Inom ramen för projektet byggs det en fast landsvägsförbindelse till Karlö mellan Riutunkari i
Uleåborg och Huikku på Karlö. Den fasta förbindelsen kommer att ersätta den nuvarande färje-
förbindelsen. Den fasta förbindelsen är cirka 8,4 km lång, vilket inbegriper ett vägavsnitt som an-
lagts på bank och de långa broarna mellan Huikku och Riutunkari. Den fasta förbindelsen förbätt-
rar Karlös riksomfattande och regionala tillgänglighet. Förbindelsen möjliggör smidigare förbin-
delser för person- och godstrafiken till Karlö samt för den lokala näringsverksamheten och
utvidgar Karlös pendlingsområde. Det nuvarande färjeavtalet gäller till och med utgången av
2025 och efter detta finns det möjlighet till en option på högst två år (24 månader).

Projektet överförs från moment 31.10.79.

Utvecklande av riksväg 5 vägavsnittet Hurus—Hietanen
Avsikten med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken genom att ta i bruk
ett system med omkörningsfiler som garanterar säkra möjligheter till omkörning och minskar kö-
bildning i trafiken samt sänker olycksrisken. Inom ramen för projektet rangeras också de privata
vägarna och byggs viltstängsel samt bullerskydd. Genomförandet av projektet möjliggör att has-
tighetsbegränsningen kan vara 100 km/h också under vintersäsongen. Säkerheten i den lätta tra-
fiken förbättras med hjälp av gångtunnlar och ett parallellvägnät. Riksväg 5 är en del av den vik-
tiga riksomfattande och internationella huvudvägförbindelsen från huvudstadsregionen till Norra
Finland via Östra Finland. Riksväg 5 är även en del av TEN-T-nätet, den tunga trafikens centrala
riksomfattande rutt samt nätet för stora specialtransporter. Vägen har en stor betydelse för nä-
ringslivets transporter och persontrafiken.

Förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nådendal—Reso, planering
Avsikten med utarbetandet av en vägplan och det därpå följande förbättrandet av vägen är att kra-
ven enligt TEN-T-stomnätet ska uppnås inom stadsstrukturen i Nådendal och Reso. Det planeras
av E18 ska bli fyrfilig på sträckan Nådendal—Reso. Enligt planerna ska det byggas fyra nya plan-
skilda anslutningar och tre planskilda anslutningar ska förnyas. Dessutom planeras det en gång-
tunnel för vilt och en komplettering av arrangemangen med parallellgator samt arrangemang för
lätt trafik. Bullerskydd planeras i betydande omfattning. Projektet är en del av utvecklandet av
E18 ringvägen runt Åbo. Projektet främjar att trafiken fungerar och är säker och hållbar, vilket
innebär att projektet genomför den centrala lagstiftningen inom kommunikationsministeriets för-
valtningsområde samt förordningen om huvudleder. Efter det att projektet har genomförts upp-
fyller E18 också bättre de servicenivå- och kvalitetskrav som uppställts för TEN-T-stomnätet.

2020 VII tilläggsb. 750 000
2020 IV tilläggsb. 39 736 000
2020 budget 351 200 000
2019 bokslut 369 085 000
2018 bokslut 363 850 000
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79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 4 000 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas dessutom 1 500 000
euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning
till projektet fast förbindelse till Karlö så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 4 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Justering av fullmakten och anslaget för projektet som det beslutats om tidigare.

Fast förbindelse till Karlö
Fullmakten för projektet justeras med 142 500 000 euro från 147 000 000 euro till 4 500 000 eu-
ro. Projektet ska inte längre genomföras som ett livscykelprojekt. Genom att överföra projektet
till moment 31.10.77 kan den fasta förbindelsen tas i trafik cirka ett år tidigare. Genom ett tidigare
tagande i trafik kan det sparas cirka 6,0 miljoner euro i driftskostnader för färjan.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2020 VII tilläggsb. -4 000 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 112 800 000
2019 bokslut 118 000 000
2018 bokslut 125 000 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av det minskade behovet av stöd enligt lagen om förbättran-
de av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007).

2020 VII tilläggsb. -12 000 000
2020 budget 92 000 000
2019 bokslut 86 835 757
2018 bokslut 84 332 971

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att Transport- och kommunikationsverket i den situation
som orsakats av coronaviruspandemin kan använda 24 800 000 euro för stöd till last- och passa-
gerarfartygsrederiers bedrivande av trafik och till verkställigheten av det, och av understödet får
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högst 100 000 euro användas för de utredningskostnader som föranleds av verkställigheten och
beredningen av understödet.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 1 000 000 euro en överföring från moment 32.20.47 och föran-
leds av anskaffningsstödet för gasdrivna lastbilar och 8 000 000 euro föranleds av finansieringen
av skrotningspremien.

Avsikten med anskaffningsstödet för gasdrivna lastbilar är att bidra till att utsläppsminskningar
nås inom trafiken. Målet är att främja användningen av gas i den tunga trafiken och att bygga ut
infrastrukturen för gastankning genom att öka efterfrågan. Att det tar så länge för gaslastbilar att
bli vanligare beror på fordonens höga anskaffningspris. Avsikten med stödet är att påskynda att
gaslastbilar blir vanligare.

Motiveringen till momentet och dispositionsplanen har preciserats i fråga om stödet till last- och
passagerarfartygsrederier och dessutom har stödet till nationell nyhetsverksamhet och stödet till
massmedier slagits samman i momentets dispositionsplan. Dessutom har det fogats till disposi-
tionsplanen en ny punkt för skrotningspremien.

2020 VII tilläggsb. 9 000 000
2020 IV tilläggsb. 32 300 000
2020 budget 19 741 000
2019 bokslut 20 141 000
2018 bokslut 31 641 000

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 111 000 000 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 100 000 000 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.

Dispositionsplan (euro)

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 9 100 000
Konverteringsstöd för personbilar 6 000 000
Yrkesutbildning inom järnvägstrafiken 841 000
Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 3 800 000
Stöd till massmedier 7 500 000
Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 24 800 000
— varav de utredningar som krävs för verkställigheten och 
beredningen (högst) 100 000
Anskaffningsstöd för gaslastbilar 1 000 000
Skrotningspremie 8 000 000
Sammanlagt 61 041 000
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2020 VII tilläggsb. 111 000 000
2020 IV tilläggsb. 100 000 000
2020 budget 108 474 000
2019 bokslut 93 774 000
2018 bokslut 99 974 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 185 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av en ombudgetering av det anslag som
återtagits under moment 32.01.21 för projektet Tillstånd och tillsyn, 80 000 euro av utredningar
som gäller åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och
105 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 1 185 000
2020 IV tilläggsb. 531 000
2020 budget 35 421 000
2019 bokslut 33 700 000
2018 bokslut 32 874 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 126 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 108 000 euro av beviljande och betalning av stöd för
återanställning och begränsningskompensation till förplägnadsföretag, 385 000 euro av en ök-
ning av kapaciteten för distansarbete och 633 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 2 126 000
2020 IV tilläggsb. 1 886 000
2020 II tilläggsb. 7 920 000
2020 I tilläggsb. 500 000
2020 budget 174 918 000
2019 bokslut 173 223 000
2018 bokslut 171 937 000
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03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 608 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 608 000
2020 IV tilläggsb. 24 108 000
2020 II tilläggsb. 21 800 000
2020 budget 196 621 000
2019 bokslut 185 853 000
2018 bokslut 163 524 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 84 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 84 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 32 302 000
2019 bokslut 32 248 000
2018 bokslut 30 942 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 46 000
2020 IV tilläggsb. 2 763 000
2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 99 471 000
2019 bokslut 97 474 000
2018 bokslut 87 200 000

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 246 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 188 000 euro av det system som i enlighet med statsrådets
principbeslut som gäller bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet ska skapas för
att säkerställa tillgången till anbudsinformation vid konkurrensutsättning och 58 000 euro av lö-
nejusteringar.
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2020 VII tilläggsb. 246 000
2020 IV tilläggsb. 365 000
2020 budget 17 589 000
2019 bokslut 15 268 000
2018 bokslut 11 294 000

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 58 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 62 000 euro på grund av lö-
nejusteringar och som avdrag 120 000 euro till följd av att utvidgningen av kemikalielagens til-
lämpningsområde flyttas till 2021.

2020 VII tilläggsb. -58 000
2020 IV tilläggsb. -240 000
2020 budget 20 923 000
2019 bokslut 19 404 000
2018 bokslut 19 218 000

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 18 000
2020 IV tilläggsb. 240 000
2020 budget 6 771 000
2019 bokslut 6 839 000
2018 bokslut 6 563 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsan-
slag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av en precisering av tidtabellen för genom-
förandet av projektet Tillstånd och tillsyn och har ombudgeterats under moment 32.01.01.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2020 VII tilläggsb. —
2019 bokslut 826 000
2018 bokslut 5 732 000
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49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av VTT:s expertstöd till inledande av den inhemska produk-
tionen av skyddsutrustning och till kvalitetssäkring av skyddsutrustningen.

2020 VII tilläggsb. 300 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 97 403 000
2019 bokslut 94 403 000
2018 bokslut 89 303 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 532 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av att genomförandet av terminalprojektet har fördröjts.
Utbetalningarna av stöd till projektet överförs till 2021.

2020 VII tilläggsb. -5 532 000
2020 budget 5 532 000
2019 bokslut 14 929 080
2018 bokslut 13 830 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Det treåriga reservationsanslag på 10 000 000 euro som beviljats i budgeten för 2019 återtas.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av att projektet överförs så att det finansieras
med den bevillningsfullmakt som ingår i budgeten för 2020.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 13 488 000
2019 bokslut 10 000 000
2018 bokslut 10 000 000

47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 31.20.51 för anskaffningsstöd för gas-
drivna lastbilar.

2020 VII tilläggsb. -1 000 000
2020 IV tilläggsb. 400 000
2020 budget 8 000 000
2019 bokslut 3 000 000
2018 bokslut 3 000 000

66. Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att priset på utsläppsrätter höjts.

2020 VII tilläggsb. 18 000 000
2020 IV tilläggsb. -16 000 000
2020 budget 60 000 000

88. Kapitalinvestering i Ilmastorahasto Oy (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 300 000 000 euro.
Anslaget får användas för att höja Ilmastorahasto Oy:s eget kapital.
F ö r k l a r i n g : I enlighet med regeringsprogrammet har Finland som mål att vara klimatneu-
tralt 2035 och uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter. För att stödja uppnåendet av detta
mål bildas Ilmastorahasto Oy. Ilmastorahasto Oy är ett i sin helhet statsägt bolag med specialupp-
gifter som tidigare har verkat under namnet Valtion kehitysyhtiö Vake Oy. Ilmastorahasto Oy har
till uppgift att vara finansiär i projekt som fokuserar på bekämpning av klimatförändringen, främ-
jande av digitaliseringen och låga koldioxidutsläpp inom industrin.

Bolaget kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mezzaninfinansie-
ring, dvs. överbryggningsfinansiering, till såväl privata som offentliga aktörers projekt.

Det primära målet för Ilmastorahasto Oy:s finansiering är investeringar i industriell skala som
uppgår till en storlek på 10—50 miljoner euro. De centrala kriterierna för bedömning av projekten
är att en investering tidigareläggs i betydande grad, att ett projekt genomförs på marknadsvillkor
i större omfattning än planerat eller att ett projekt riktar sig till Finland. Ett centralt kriterium är
att man med hjälp av projektet kan minska utsläppen jämfört med de nuvarande lösningarna.

Målet är att Ilmastorahasto Oy ska kunna inleda finansieringsverksamheten i slutet av 2020.

2020 VII tilläggsb. 300 000 000
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30. Sysselsättning och företagsamhet

31. Stödjande av företagare i förplägnadsbranschen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 41 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att användningen av stöd kommer att bli mindre än be-
räknat.

2020 VII tilläggsb. -41 000 000
2020 III tilläggsb. 171 000 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av sammanlagt
369 000 000 euro 2020.
F ö r k l a r i n g : Avdraget på 10 000 000 euro i anslaget och avdraget på 60 000 000 euro i be-
villningsfullmakten föranleds av att understöd som beviljas för hantering och förebyggande av
konsekvenserna av coronaviruset för små och medelstora företag har beviljats i mindre omfatt-
ning än beräknat.

Avdraget i bevillningsfullmakten beräknas minska statens utgifter med 10 000 000 euro 2020,
20 000 000 euro 2021 och 30 000 000 euro 2022.

2020 VII tilläggsb. -10 000 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 II tilläggsb. 75 000 000
2020 I tilläggsb. 200 000 000
2020 budget 16 378 000
2019 bokslut 4 944 751
2018 bokslut 12 069 408

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslags-
anslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av mindre utbetalningar än beräknat för projekt enligt struk-
turfondsprogrammen och programmen för samarbete vid de yttre gränserna. Av avdraget är
16 277 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 13 723 000 euro statlig medfinansie-
ring.
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2020 VII tilläggsb. -30 000 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 410 166 000
2019 bokslut 297 283 022
2018 bokslut 334 422 348

40. Specialfinansiering för företag

43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 410 000 000 euro.
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av den andra ansökningsomgången för
temporärt kostnadsstöd för företag. Kostnadsstöd är avsett för ett företags oflexibla kostnader och
förluster i affärsverksamheten. De verksamhetsområden där företagens omsättning är minst 10 %
mindre än vid jämförelsetidpunkten 1.6—31.10.2019 ska omfattas av stödet. Verksamhetsområ-
dena fastställs genom förordning av statsrådet.

Kostnadsstöd kan beviljas för fem månaders tid till ett belopp av högst 500 000 euro till företag
samt till stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet och vars genomsnittliga omsätt-
ning för stödperioden 1.6—31.10.2020 har sjunkit med minst 30 % av den genomsnittliga om-
sättningen per månad vid jämförelsetidpunkten 2019 (1.6—31.10.2019).

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020).

2020 VII tilläggsb. 410 000 000
2020 V tilläggsb. -30 000 000
2020 IV tilläggsb. 300 000 000

87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten inte får avstå från sitt innehav i Finlands
Malmförädling Ab.
F ö r k l a r i n g : Det är förenligt med statens ägarstrategi att Finlands Malmförädling Ab förblir
ett i sin helhet statsägt bolag med specialuppgifter. Genom ändringen återtas riksdagens samtycke
till att staten avsäger sig äganderätten till Terrafame Ab vilket finns under moment 32.01.89 i den
första tilläggsbudgeten för 2015. Finlands Malmförädling Ab verkade 2015 under namnet Terra-
fame Ab. Ändringen stärker statens ägarstrategi och förbättrar ställningen för Finlands Malmför-
ädling Ab när det gäller att skaffa finansiering på marknadsvillkor.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 150 000 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 52 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 112 000 euro på grund av lö-
nejusteringar och som avdrag 60 000 euro för en överföring till moment 33.80.42.

2020 VII tilläggsb. 52 000
2020 IV tilläggsb. -1 035 000
2020 budget 34 794 000
2019 bokslut 31 989 000
2018 bokslut 30 836 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av åtgärder för att förhindra coronasmitta i Gamla Vasa
sjukhus.

2020 VII tilläggsb. 300 000
2020 budget 983 000
2019 bokslut 815 357
2018 bokslut 421 554

05. Omkostnader  för  de  barnskyddsenheter  som  lyder under Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 460 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av personalutgifter och verksamhetsarrangemang i enlighet
med coronaanvisningarna vid distansarbete, undervisning och avdelningsvård, av vilket de övriga
merutgifternas andel är 100 000 euro.
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2020 VII tilläggsb. 460 000
2020 budget 531 000
2019 bokslut 601 000
2018 bokslut 664 322

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 1 019 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 49 000 euro av lönejusteringar, 370 000 euro av den an-
skaffning av skyddsutrustning, utrustning och anordningar som coronavirusepidemin orsakat
samt av ökningen av vårdarresurserna, 300 000 euro av en ökning av läkemedelskostnaderna och
300 000 euro av köp av hälso- och sjukvårdstjänster av utomstående.

2020 VII tilläggsb. 1 019 000
2020 budget 19 272 000
2019 bokslut 19 105 000
2018 bokslut 18 491 000

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 25 000
2020 budget 8 507 000
2019 bokslut 8 334 000
2018 bokslut 8 188 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag
3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas också för utveckling av
elektroniska verktyg till stöd för spårningen av covid-19-smitta samt för kostnaderna för produk-
tionen av det rapportmaterial om covid-19-läget som Folkpensionsanstalten lämnar till Institutet
för hälsa och välfärd.
F ö r k l a r i n g : Hanteringen av coronavirusläget och effektiviseringen av smittspårningen för-
utsätter att elektroniska verktyg utvecklas till stöd för smittspårningen.

Det behövs tilläggsfinansiering också för kostnaderna för produktionen av det rapportmaterial
om coronavirusläget som Folkpensionsanstalten lämnar till Institutet för hälsa och välfärd.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inget tilläggsanslag under momentet.
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2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 500 000
2020 III tilläggsb. 6 000 000
2020 II tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 9 900 000
2019 bokslut 7 000 000
2018 bokslut 11 000 000

02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 43 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 43 000
2020 budget 14 235 000
2019 bokslut 11 587 000
2018 bokslut 11 397 739

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 39 000
2020 IV tilläggsb. 730 000
2020 budget 12 028 000
2019 bokslut 12 340 000
2018 bokslut 11 021 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 15 000
2020 II tilläggsb. 1 900 000
2020 budget 5 104 000
2019 bokslut 3 752 000
2018 bokslut 3 125 357
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07. Omkostnader  för  regionförvaltningsmyndigheternas  ansvarsområde för arbetarskyddet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 100 000
2020 budget 26 167 000
2019 bokslut 24 775 000
2018 bokslut 24 324 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 550 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av utgifterna för av polisen beställda transpor-
ter av avlidna och utgifterna för de rättsmedicinska undersökningar som polisen förordnar samt
av de till följd av coronaviruspandemin ökade kostnaderna för den rättsmedicinska verksamheten
vid verksamhetsställena i Åbo och Helsingfors.

2020 VII tilläggsb. 1 550 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 10 941 000
2019 bokslut 10 118 220
2018 bokslut 10 668 257

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 509 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 400 000 euro av utgifter för planeringen och genomför-
andet av pandemivaccin, 590 000 euro av utgifter för covid-19-information, 305 000 euro av
kostnader för att upprätthålla den nuvarande nivån i fråga om covid-19-analys samt för att höja
testningskapaciteten, 40 000 euro av de rekryteringar som beror på coronavirusläget samt
174 000 euro av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 1 509 000
2020 IV tilläggsb. 5 002 000
2020 I tilläggsb. 12 800 000
2020 budget 54 787 000
2019 bokslut 54 083 000
2018 bokslut 53 252 000
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10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt 
vissa tjänster

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring i behovskalkylen.

2020 VII tilläggsb. 900 000
2020 budget 16 100 000
2019 bokslut 13 800 000
2018 bokslut 16 100 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 80 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring i behovskalkylen.

2020 VII tilläggsb. -80 000 000
2020 II tilläggsb. 177 000 000
2020 budget 1 485 400 000
2019 bokslut 1 477 300 000
2018 bokslut 1 492 000 000

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 85 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring i behovskalkylen.

2020 VII tilläggsb. -85 000 000
2020 II tilläggsb. 169 300 000
2020 budget 672 700 000
2019 bokslut 693 000 000
2018 bokslut 719 811 107

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av åtgärderna för att utveckla förmånsprogrammens e-
tjänst.

2020 VII tilläggsb. 4 000 000
2020 II tilläggsb. 41 000 000
2020 budget 440 300 000
2019 bokslut 392 760 000
2018 bokslut 329 741 000
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20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 294 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 300 000 000 euro för minsk-
ningen av antalet nya permitteringar och arbetslösa jämfört med de tidigare bedömningarna och
som tillägg 3 000 000 euro som föranleds av att de temporära ändringarna av utkomstskyddet för
arbetslösa (höjningen av det skyddade beloppet, ändringen av rörlighetsunderstödet och jämk-
ningen av företagares inkomster) fortsätter under tiden 1.11—31.12.2020 samt 2 200 000 euro
för den temporära minskningen av självfinansieringsandelen för företagarnas arbetslöshetskassa.

2020 VII tilläggsb. -294 800 000
2020 IV tilläggsb. 720 500 000
2020 II tilläggsb. 434 300 000
2020 budget 745 400 000
2019 bokslut 714 892 471
2018 bokslut 816 922 684

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 206 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 210 000 000 euro för minsk-
ningen av antalet nya permitteringar och arbetslösa jämfört med de tidigare bedömningarna och
som tillägg 3 700 000 euro som föranleds av att de temporära ändringarna av utkomstskyddet för
arbetslösa fortsätter under tiden 1.11—31.12.2020.

2020 VII tilläggsb. -206 300 000
2020 IV tilläggsb. 91 900 000
2020 II tilläggsb. 664 000 000
2020 budget 1 457 500 000
2019 bokslut 1 417 585 672
2018 bokslut 1 463 594 162

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 70 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en lägre behovskalkyl för det temporära stödet under epi-
demin.
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2020 VII tilläggsb. -70 000 000
2020 II tilläggsb. 94 000 000
2020 budget 1 975 800 000
2019 bokslut 2 408 602 831
2018 bokslut 2 113 127 344

40. Pensioner

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring i behovskalkylen.

2020 VII tilläggsb. 1 150 000
2020 IV tilläggsb. 30 100 000
2020 II tilläggsb. 30 000 000
2020 budget 328 700 000
2019 bokslut 293 200 000
2018 bokslut 252 951 272

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 850 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring i behovskalkylen.

2020 VII tilläggsb. 850 000
2020 IV tilläggsb. 350 000
2020 budget 13 600 000
2019 bokslut 13 050 000
2018 bokslut 13 682 771

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (för-
slagsanslag)
Under momentet dras det av 35 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring i behovskalkylen i fråga om folkpensionsut-
gifter och handikappförmåner.

2020 VII tilläggsb. -35 000 000
2020 budget 3 809 300 000
2019 bokslut 3 509 910 579
2018 bokslut 3 523 554 490
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till genomförandet av utvidgning-
en av den studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse så att den också
omfattar högskolestuderande samt till betalning av statsunderstöd som gäller stödjande av hög-
skolestuderandes välbefinnande.
F ö r k l a r i n g : På grund av de undantagsförhållanden som orsakats av coronavirusepidemin
har universiteten och yrkeshögskolorna genomfört snabba ändringar i sina undervisningsarrang-
emang samt gjort undervisningen och handledningen nätbaserade. Också andelen självständiga
studier har ökat. Ändringarna i undervisningsarrangemangen kan temporärt fördröja framskri-
dandet av de studerandes studier, medföra osäkerhet och på så sätt öka de studerandes psykiska
belastning.

I den fjärde tilläggsbudgeten för det innevarande året har det under momentet beviljats 5 miljoner
euro för stödjande av högskolestuderandes studieförmåga, studiernas framskridande, inlärning
samt stärkande av de studerandes och samfundets välbefinnande, och detta belopp beviljas Stu-
denternas hälsovårdsstiftelse som statsunderstöd.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 5 000 000
2020 budget 1 400 000
2019 bokslut 3 000 000

38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst
5 000 000 euro till att i form avstatsunderstöd ersätta landskapet Åland för kostnader som föran-
leds av covid-19-testning och covid-19-spårning.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av regeringens uppdaterade testningsstrategi för coronaviru-
set för att bekämpa spridningen av viruset. Enligt den uppdaterade testningsstrategin bör man
kunna testa sig för covid-19 inom ett dygn och testresultatet ska bli klart inom ett dygn. För att
detta mål ska uppnås höjs testningskapaciteten till 20 000 prov per dygn, utöver vilket testnings-
kapaciteten i anslutning till gränsövergångar är cirka 10 000 prov per dygn. Dessutom ses det till
att det finns tillräckliga resurser för spårning så att smittkedjorna kan brytas.

Statsunderstöden ersätts i enlighet med de kostnader som statsbidragsmyndigheten godkänt.

2020 VII tilläggsb. 5 000 000
2020 VI tilläggsb. 200 000 000
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70. Hälsa och funktionsförmåga främjas

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 103 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av Finlands andel av de coronavaccin som anskaffas och de
avgifter för förhandsreservation som betalas med finansiering från Europeiska kommissionens
ESI-instrument. Europeiska kommissionen förhandlar för de 27 medlemsländernas del om an-
skaffningen av coronavaccin och betalar avgifterna för förhandsreservation med finansiering från
ESI-instrumentet. Kommissionen har förhandlat med sex vaccintillverkare och nu föreslås det att
ännu ett sjunde vaccin ska tas med i avtalen.

2020 VII tilläggsb. 103 100 000
2020 IV tilläggsb. 110 000 000
2020 budget 30 640 000
2019 bokslut 28 990 000
2018 bokslut 26 390 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas också till att ersätta kom-
muner och samkommuner samt landskapet Åland för kostnader som föranleds av hälsosäkerheten
vid gränsövergångsställena.
F ö r k l a r i n g : På grund av covid-19-pandemin har kommunerna på initiativ av och under led-
ning av social- och hälsovårdsministeriet inlett handledning och allmän rådgivning av resenärer
vid gränsövergångsställena, hälsorådgivning som tillhandahålls av kommunerna, coronatestning
samt andra åtgärder som syftar till att förhindra spridningen av coronaviruset via gränsövergångs-
ställena. I överensstämmelse med regeringens riktlinjer ersätts kommunerna fullt ut för de kost-
nader som föranleds av dessa åtgärder i enlighet med de faktiska kostnader som godkänts av stats-
bidragsmyndigheten.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 II tilläggsb. 600 000 000
2020 I tilläggsb. 60 000 000
2020 budget 460 000
2019 bokslut 550 000
2018 bokslut 550 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring av engångsnatur från moment 33.01.01 och föranleds
av ersättning för de kostnader för vikariehjälp som orsakats 2019.

2020 VII tilläggsb. 60 000
2020 IV tilläggsb. 100 000
2020 budget 250 000
2019 bokslut 250 000
2018 bokslut 250 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 64 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2019
får användas även till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska
genomföras med stöd ur EU:s fonder, av projektspecifika Life-bidrag och av understöd för bered-
ning av Life-projekt.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 85 000 euro på grund av lö-
nejusteringar och som avdrag 21 000 euro i en överföring till moment 23.01.01 för de utgifter
som föranleds av tjänsten för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering.

2020 VII tilläggsb. 64 000
2020 IV tilläggsb. 465 000
2020 budget 35 172 000
2019 bokslut 26 128 000
2018 bokslut 27 034 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 66 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 23 374 000
2019 bokslut 23 024 000
2018 bokslut 24 311 000
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10. Miljö- och naturvård

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 050 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas även till beredning och genomför-
ande av livsmiljöprogrammet Helmi samt till inventering, märkning, skötsel och stöd för skötseln
av privata naturskyddsområden, andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska
mångfalden och landskapsområden.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst 125 årsverken i uppgifter för viss tid.
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 naturvårdslagen (RP 116/2020 rd).

Av tillägget föranleds 50 000 euro av en donation som intäktsförs under moment 12.35.99. De
donerade medlen kan användas till ett eller flera fågelvatten- och våtmarksobjekt inom Helmi-
programmet.

Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av finansiering för naturvården.

2020 VII tilläggsb. 3 050 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 30 340 000
2019 bokslut 2 690 000
2018 bokslut 2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till pilotförsök med kom-
pensation för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen till momentet möjliggör pilotförsök med
kompensation för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

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

2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 3 700 000
2020 budget 20 635 000
2019 bokslut 18 175 000
2018 bokslut 16 525 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
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2020 VII tilläggsb. 140 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 61 322 000
2019 bokslut 36 347 000
2018 bokslut 34 760 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggsbehov i anslutning till METSO-handlingsplanen.

2020 VII tilläggsb. 8 000 000
2020 IV tilläggsb. 18 000 000
2020 budget 48 630 000
2019 bokslut 26 830 000
2018 bokslut 29 621 445

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.

2020 VII tilläggsb. 17 000
2020 V tilläggsb. 280 000
2020 IV tilläggsb. 105 000
2020 budget 5 713 000
2019 bokslut 4 806 000
2018 bokslut 4 926 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av en justering av kalkylen för ränteutgif-
terna i enlighet med utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna.
Bakgrunden till tillägget är en ökning av nettoupplåningen i enlighet med tilläggsbudgetarna.

Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivå-
erna vid kalkyleringstidpunkten: -0,5 procent kort ränta för ränteperioder på tre månader och -0,3
procent lång ränta för ränteperioder på tio år.

2020 VII tilläggsb. 38 000 000
2020 budget 860 000 000
2019 bokslut 1 191 021 897
2018 bokslut 1 146 884 096
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