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REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
TILLÄGGSBUDGET FÖR 2021

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tilläggsbudget för 2021.
Helsingfors den 25 februari 2021

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Matti Vanhanen

ALLMÄN MOTIVERING
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Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2021.
Ekonomiska utsikter
Den ekonomiska återhämtningen från covid-19-pandemin börjar 2021. Den ekonomiska tillväxten är långsam ännu i början av året, men när pandemin lättar börjar tillväxten småningom öka. I
Finland är efterfrågan på tjänster fortfarande svag. Exporten och industriproduktionen lider av
den fortgående globala pandemin, och börjar öka när 2021 framskrider. Bruttonationalprodukten
beräknas öka med 2,5 % under 2021.
Inkomstposter
Det föreslås att uppskattningen av skatteinkomsterna höjs med 415 miljoner euro på basis av den
i december uppdaterade makroekonomiska prognosen och uppgifterna om influtna belopp. Det
beräknas att den ekonomiska aktiviteten utvecklas positivare än enligt tidigare prognoser. Intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster beräknas öka med 207 miljoner euro mer än
beräknat. På basis av den faktiska utvecklingen har intäkterna från arvs- och gåvoskatten höjts
med 138 miljoner euro. På grundval av uppgifterna om influtna belopp beräknas det att också
överlåtelseskatten kommer att öka med 70 miljoner euro mer än vad som tidigare antagits.
Ändringar som beror på coronaläget
Det föreslås ett tillägg på 70 miljoner euro för anskaffning av vacciner. Tillägget riktas till
anskaffning av tilläggspartier av coronavacciner och förskottsbetalningar för dem.
Till statsandelen till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
och statsandelen till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna föreslås ett tillägg på sammanlagt 61 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att de temporära lagändringar i fråga
om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller för tillfället föreslås bli förlängda med tre månader,
dvs. till utgången av juni 2021, på grund av att covid-19-pandemin fortsätter. Kostnader uppstår
bl.a. av att giltighetstiden för höjningen av inkomstens skyddade belopp inom utkomstskyddet för
arbetslösa fortsätts samt av företagares rätt till arbetsmarknadsstöd.
För stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten
av stödet föreslås 23,2 miljoner euro. Syftet med tilläggsanslaget är att trygga Finlands nödvändiga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och Finlands utrikeshandelstransporter medan
covid-19-pandemin fortsätter samt att säkerställa regelbunden frakttrafik och passagerartrafik
mellan Egentliga Finland, Åland och Sverige, mellan Helsingfors och Estland samt mellan Vasa
och Umeå.
För omkostnaderna för Centret för konstfrämjande föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 15
miljoner euro. Avsikten med tilläggsanslaget är att minska konsekvenserna av covid-19-läget för
personer och firmor inom kultur- och konstbranschen. Anslaget delas ut i form av understöd. Därtill föreslås för filmproduktionsbolag ett tilläggsanslag på sammanlagt 5 miljoner euro för att
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minska de ekonomiska förluster som följer av covid-19-situationen. Helheten finansieras ur helheten kostnadsstöd till företag genom omfördelningar.
För att öka och utveckla ungdomars hobby- och sommarverksamhet samt för stödjande av ungdomars färdigheter i sommarföretagande och arbetsliv föreslås sammanlagt 2,5 miljoner euro.
Med anledning av covid-19-situationen föreslås 17,5 miljoner euro för stödåtgärder inom yrkesutbildningen. Stödåtgärderna ska bidra till att förebygga avbrytande av studierna, öka de studerandes välbefinnande och jämna ut kunskapsskillnaderna mellan de studerande.
För omkostnaderna för domstolar, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt och konsumenttvistenämnden, utsökningsväsendet och konkursbevakningen, Åklagarmyndigheten samt Brottspåföljdsmyndigheten föreslås ett tillägg på sammanlagt 17,6 miljoner euro för att täcka utgifter till
följd av coronavirusläget. För säkert genomförande av röstningen i kommunalvalet under de exceptionella omständigheterna till följd av coronaviruspandemin föreslås ett tillägg på 1,3 miljoner
euro.
För statsunderstöd för utveckling av servicestrukturen inom social- och hälsovården föreslås ett
tillägg på sammanlagt 17,5 miljoner euro till kommunerna för att stödja barn, unga och familjer
i den situation som orsakats av coronaviruspandemin och i återhämtningen efter den.
EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken
Det föreslås att bevillningsfullmakten under momentet EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken höjs med 295 miljoner euro och att anslaget höjs med 130 miljoner euro. Tillägget
föranleds av REACT-EU-finansieringen av Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och
jobb 2014—2020” för åren 2021—2023, vilken är en del av EU:s återhämtningsinstrument.
Utvecklingssamarbete
Motiveringen till finansinvesteringsmomentet för utvecklingssamarbete kompletteras så, att anslaget och fullmakterna under momentet samt det anslag som beviljats i budgeten för 2020 får
användas för beviljande av lån utan krav på säkerhet till Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Fonden för
industriellt samarbete Ab (Finnfund).
Hållbart skogsbruk
För stöd av vård av ungskog och hopsamling av klenträd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk samt för Finlands skogscentrals uppgifter i anslutning till det föreslås
ett tillägg på sammanlagt 4,0 miljoner euro för att öka energianvändningen av klenträd.
Avstående från oljeuppvärmning
Ett tillägg på 10 miljoner euro föreslås för understöd för att avstå från oljeuppvärmning.
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Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 415 miljoner euro och ökningen av
anslagen med ca 394 miljoner euro minskar tilläggsbudgetpropositionen för 2021 behovet av statens nettoupplåning med ca 21 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
ca 11,7 miljarder euro 2021. Statsskulden beräknas vid utgången av 2021 uppgå till ca
137 miljarder euro, vilket är ca 56 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
2020
Godkänd
budget
2019
(budget+
Bokslut tilläggsbudgetar)

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

2021
2021
Godkänd Regeringens
2021
budget proposition Sammanlagt

55 306

68 750

65 245

394

65 639

1 193

911

765

-

765

53 266
45 272
7 994

49 099
41 953
7 146

53 503
44 871
8 632

415
415
-

53 918
45 286
8 632

1 793
1 399
394

19 651
19 701
-50

11 743
11 793
-50

-21
-21
-

11 722
11 772
-50

Ramen för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 177 miljoner euro. Ramutgifterna
för 2021 blir därmed 51 372 miljoner euro.
Utgiftsramen för 2021 uppgick till 52 000 miljoner euro efter den ordinarie budgeten. Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2021
till 52 023 miljoner euro.
Ramnivån innehåller också en reservation på 500 miljoner euro för 2021, om vilken regeringen
fattade beslut vid budgetmanglingen hösten 2020, för sådana utgifter av engångskaraktär och
finanspolitiskt obligatoriska utgifter som coronavirussituationen föranleder. Reservationen kan
inte användas förandra ändamål än de som nämns ovan. Tilläggsbudgetpropositionen innehåller
utgifter till ett belopp på 139 miljoner euro som täcks från reservationen i fråga. Om reservationen
inte har använts fullt ut, faller den bort vid utgången av 2021.
Från år 2022 överförs en ramreservering på 55,7 miljoner euro för framtidsinvesteringar och
andra helheter som är effektfulla ur ett struktur- och konjunkturpolitiskt perspektiv till år 2021
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(ändrad tidsmässig fördelning av användningen av reserveringen). Summan anvisas till statens
finansieringsandel av instrumentet REACT-EU, som är en del av EU:s återhämtningsinstrument.
Den ofördelade reserven blir därmed 651 miljoner euro.
I utgifter utanför ramen föreslås sammanlagt ca 217 miljoner euro, varav 70 miljoner euro anvisas
för anskaffning av vacciner. De direkta kostnader för hälsosäkerheten som hänför sig till coronaviruset ska, temporärt när det gäller 2021, täckas fullt ut som utgifter utanför ramen.
Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

31.10.77
32.40.43, 29.80.01,
29.80.05
32.20.49
33.20.50, 33.20.52
32.20.52
Sammanlagt

Ärende

Ändrad tidsmässig fördelning av användningen av
reserveringen för framtidsinvesteringar och andra helheter
som är effektfulla ur ett struktur- och konjunkturpolitiskt
perspektiv.
Genomgångspost. Anslag som motsvarar EU TEN-stödet,
kompletterande budgetprop. 2021 (motsvarande inkomst
under moment 12.31.10).
Av anslaget för kostnadsstöd för företag 2020 återtas
20 miljoner euro. Motsvarande tillägg görs under moment
29.80.01 och 29.80.50.
Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningar för
investeringsprojekt.
Ändring av utgiftsgrunden under moment utanför ramen.
Höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för
arbetslösa för tiden 1.4—30.6.2021.
Ändring av utgiftsgrunden under ett moment utanför ramen.
Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd under
tiden 1.4—30.6.2021.

2021

55,7
1,5
20,0
6,8
-13,0
-48,0
23,0
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De av riksdagen godkända anslagen för 2021 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
Huvudtitel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
30.
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
31.
Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
32.
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

Godkänd
budget
128 555 000
18 761 000
576 317 000
1 353 364 000
1 021 644 000
1 577 005 000
4 880 751 000
19 497 163 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

128 555 000
18 761 000
576 317 000
- 1 353 364 000
18 940 000 1 040 584 000
- 1 577 005 000
- 4 880 751 000
978 000 19 498 141 000

7 172 017 000

40 000 000

7 212 017 000

2 749 065 000

4 000 000

2 753 065 000

3 560 312 000

23 320 000

3 583 632 000

3 881 867 000

148 076 000

4 029 943 000

17 738 540 000
325 382 000
764 510 000
65 245 253 000

148 500 000 17 887 040 000
10 000 000
335 382 000
764 510 000
393 814 000 65 639 067 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2021 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro
Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd
budget
44 870 626 000
5 769 097 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

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

415 000 000 45 285 626 000
- 5 769 097 000

53 502 535 000

415 000 000 53 917 535 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

11 742 718 000
65 245 253 000

-21 186 000 11 721 532 000
393 814 000 65 639 067 000

2 719 666 000

-

2 719 666 000

143 146 000

-

143 146 000

Tilläggsbudgeten för 2021
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

415 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

345 000 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg ..............................
04. Skatt på arv och gåva, tillägg ..........................................................
10. Övriga skatter
05. Överlåtelseskatt, tillägg ...................................................................

207 000 000
138 000 000
70 000 000
70 000 000
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Avdelning 15
15. LÅN

-21 186 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

-21 186 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
393 814 000

-21 186 000

12

ANSLAG

Huvudtitel 24

€

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

—

30. Internationellt utvecklingssamarbete

—

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet
(reservationsanslag 3 år) ..................................................................

—

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
30. Åklagare
01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
50. Valutgifter
20. Valutgifter (förslagsanslag), tillägg .................................................

18 940 000
9 079 000
7 530 000
1 549 000
3 000 000
3 000 000
841 000
841 000
4 720 000
4 720 000
1 300 000
1 300 000

13

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

978 000

80. Överföringar till landskapet Åland

978 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................

978 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40 000 000

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

17 500 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
80. Konst och kultur

17 500 000
20 000 000

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................
90. Idrottsverksamhet

15 000 000
5 000 000
1 000 000

52. Statsandelar för kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt
och vissa understöd (fast anslag), tillägg .........................................
91. Ungdomsarbete

1 000 000
1 500 000

52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa
understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg .....................................

1 500 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket
(reservationsanslag 3 år) ..................................................................

4 000 000
—
—

Huvudtitel 31
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40. Naturresursekonomi

4 000 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

3 750 000
250 000

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................

23 320 000
170 000
170 000
23 150 000
23 150 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
49. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
30. Sysselsättning och företagsamhet
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regionaloch strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), tillägg ...........................................
40. Specialfinansiering för företag
43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år) .........................

148 076 000
18 138 000
6 832 000
11 306 000
129 938 000

129 938 000
—
—
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Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. Utkomstskydd för arbetslösa

148 500 000
61 000 000

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom
arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg ...........................
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg ................

6 000 000
55 000 000
17 500 000
17 500 000
70 000 000
70 000 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10 000 000

20. Samhällen, byggande och boende

10 000 000

56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................

Anslagens totalbelopp:
393 814 000

10 000 000
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Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 207 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ändringen beror på att intäktskalkylen under momentet ökade i samband med
att prognosen uppdaterades i december 2020. Kalkylen ökade på grund av att de influtna beloppen var större än förväntat och av att prognosen för skattebasen uppdaterades så att den är positivare än tidigare.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

207 000 000
9 712 000 000
-155 000 000
4 000 000
-1 094 000 000
10 672 000 000
9 897 220 113

11.10
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04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 138 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

138 000 000
846 000 000
47 000 000
46 000 000
733 000 000
749 116 900

10. Övriga skatter
05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 70 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 V tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

70 000 000
780 000 000
-62 000 000
-54 000 000
878 000 000
843 702 674
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 21 186 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 21 186 000
euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 11 771 532 000 euro år 2021. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 11 721 532 000 euro
år 2021.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 VI tilläggsb.
2020 V tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 III tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

11 772
-40
-10
11 722

-21 186 000
11 742 718 000
1 836 508 000
200 000 000
-1 258 775 000
5 321 343 000
880 000 000
9 389 572 000
1 083 490 000
2 198 374 000
1 792 984 063
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Internationellt utvecklingssamarbete
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och fullmakterna att bevilja medel och
ingå avtal under momentet samt det anslag som överförts från 2020 får användas för att bevilja
lån utan krav på säkerhet till Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), Europeiska
banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Fonden för industriellt samarbete Ab
(Finnfund). Lånet till Finnfund kan beviljas på villkoret att staten kan kvittera lånet mot aktier i
Finnfund. Lånet kan efterställas andra Finnfunds lån i form av främmande kapital.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att under 2021 bevilja lån under momentet till IFAD och EBRD.
Planen är att IFAD beviljas ett lån på 60 000 000 euro från anslaget för 2021 och EBRD ett lån
på sammanlagt 39 700 000 euro, varav 29 700 000 euro beviljas från anslaget för 2020 och
10 000 000 euro från anslaget för 2021. Med fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal för
2021 förbinder man sig till det lån på 129 700 000 euro som Finnfund beviljas 2022.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inget tilläggsanslag under momentet.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 budget
2019 bokslut

—
129 730 000
129 730 000
130 000 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 530 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av åtgärdandet av anhopningen av domstolsärenden i anslutning till coronaviruspandemin.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

7 530 000
284 278 000
5 861 000
333 000
255 060 000
251 315 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 549 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I tillägget har för arbetet med att åtgärda anhopningen av ärenden i anslutning
till coronaviruspandemin beaktats 450 000 euro vid den allmänna intressebevakningen, 410 000
euro vid ekonomi- och skuldrådgivningen, 224 000 euro vid rättshjälpen och 90 000 euro vid
konsumenttvistenämnden, samt beaktats 375 000 euro till följd av en minskning av inkomsterna
av den avgiftsbelagda verksamheten i anslutning till coronaviruspandemin.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

1 549 000
81 947 000
2 042 000
1 320 000
690 000
75 135 000
72 271 000

25.20
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20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 910 000 euro av det ökade antalet ärenden vid Utsökningsverket och 90 000 euro av det ökade antalet ärenden hos konkursombudsmannen i anslutning till coronaviruspandemin.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

3 000 000
108 741 000
984 000
65 000
103 247 000
101 690 000

30. Åklagare
01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 841 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av åtgärdandet av anhopningen av domstolsbehandlingen av
brottmål i anslutning till coronaviruspandemin.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

841 000
55 729 000
895 000
2 500 000
48 146 000
45 848 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 720 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av åtgärdandet av anhopningen av verkställigheten av straff
i anslutning till coronaviruspandemin.
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2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

4 720 000
233 939 000
1 993 000
1 080 000
433 000
218 912 000
216 499 000

50. Valutgifter
20. Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 300 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter till kommunerna för säkert genomförande av röstningen i kommunalvalet 2021
under de exceptionella omständigheterna.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förrättande av kommunalvalet på ett säkert sätt i det exceptionella läget på grund av coronaviruspandemin.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 budget
2019 bokslut

1 300 000
11 859 000
3 522 000
35 202 759
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 978 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2021 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 V tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

978 000
190 288 000
-4 476 000
4 595 000
-5 918 000
-25 677 000
4 000
249 719 000
244 310 990
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att 948 420 000 euro av anslaget får användas till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1
mom. i den lagen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stödåtgärder som behövs till följd av coronavirusepidemin för att förhindra att studierna avbryts och för att öka de studerandes välmående samt för att
jämna ut kunskapsskillnader mellan studerande och stärka utexaminerades yrkeskunskaper.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

17 500 000
965 952 000
—
46 500 000
917 598 000
825 458 996

80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas också högst 14 890 000
euro till beviljande av understöd som anvisas som stipendier och andra understöd till personer och
firmor inom konst- och kultursektorn.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 14 890 000 euro av minskning av konsekvenserna av
coronavirusläget för personer och firmor inom kultur- och konstsektorn och 110 000 euro av be-

29.90
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talning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal för de ökade uppgifter som beviljandet av coronaunderstöd medför.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

15 000 000
4 268 000
7 019 000
100 000
900 000
4 106 000
4 115 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
till filmproduktionsbolag för att minska de svårigheter och ekonomiska förluster som covid-19läget orsakar.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av understöd till filmproduktionsbolag, genom vilka de
svårigheter och ekonomiska förluster som orsakas av covid-19-läget minskas.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

5 000 000
14 689 000
41 994 000
20 600 000
40 300 000
4 890 000
4 370 000

90. Idrottsverksamhet
52. Statsandelar för kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för
utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av understöd för personalutgifter till idrotts- och sportorganisationer för att öka och utveckla ungdomars hobby- och sommarverksamhet.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

1 000 000
40 676 000
48 806 000
1 997 000
1 474 000
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91. Ungdomsarbete
52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till statsunderstöd till organisationer på ungdomsområdet för personalutgifter i anslutning till anställning av sommartidsanställda.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av understöd för personalutgifter till organisationer på ungdomsområdet som är berättigade till statsbidrag för att öka och utveckla ungdomars hobby- och
sommarverksamhet samt av understöd för stödjande av ungdomars sommarföretagande och färdigheter i företagande och arbetslivsfärdigheter.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

1 500 000
9 771 000
17 570 000
2 500 000
1 900 000
1 750 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för betalning av sådana investeringar i biogas, gödselbehandling, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning som helt och hållet finansieras nationellt och för betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken och till betalning av andra nödvändiga
konsumtionsutgifter.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att i fråga om konsumtionsutgifter budgeteras anslaget enligt prestationsprincipen.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inget tilläggsanslag under
momentet.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

—
65 250 000
—
88 326 000
84 976 000

40. Naturresursekonomi
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 750 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om
finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av 62 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 3 750 000 euro i anslaget och fullmakten föranleds av att arbetsmängden för vård av ungskog och hopsamling av klenträd ökar. Genom att öka arbetsmängden
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möjliggörs en årlig ökning av energianvändningen av inhemskt klenträd med 500 000 kubikmeter
för att kompensera minskningen av energianvändningen av torv.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 budget
2019 bokslut

3 750 000
55 030 000
56 230 000
49 631 694

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av Finlands skogscentrals aktiveringskampanj och av administrativa uppgifter i anslutning till den ökade arbetsmängden för vård av ungskog och hopsamling av klenträd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015). Genom aktiveringen möjliggörs en årlig ökning av energianvändningen av inhemskt klenträd med
500 000 kubikmeter för att kompensera minskningen av energianvändningen av torv.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

250 000
42 171 000
126 000
39 160 000
39 160 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av resursbehovet (1,3 årsverken) i anslutning till det stöd
som beviljas rederierna på grund av coronaviruset.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

170 000
80 683 000
127 000
2 190 000
300 000
77 569 000
79 224 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 150 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket i den situation som orsakats av coronaviruspandemin kan använda 23 150 000 euro för stöd till last- och
passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten av stödet, och av understödet får högst 150 000 euro användas för de kostnader för juridiskt stöd, konsultering och
utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen av understödet.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
Säkerhetsverksamhet för vägtrafik
Konverteringsstöd för personbilar
Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken
Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet
Stöd till last- och passagerarfartygsrederier
— varav juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av
verkställigheten och beredningen (högst)
Sammanlagt

8 100 000
6 000 000
841 000
3 800 000
23 150 000
150 000
41 891 000

F ö r k l a r i n g : Syftet med tilläggsanslaget är att trygga Finlands nödvändiga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och Finlands utrikeshandelstransporter medan covid-19-pandemin
fortsätter samt att säkerställa regelbunden frakttrafik och passagerartrafik mellan Egentliga Finland, Åland och Sverige, mellan Helsingfors och Estland samt mellan Vasa och Umeå.
Sjötransporternas andel av Finlands export är 90 procent och av importen 80 procent. Det är inte
möjligt att ersätta sjötransporter med landsvägstransporter i finländska förhållanden.
Efter att covid-19-pandemin började i mars 2020 upphörde passagerarfärjorna att trafikera linjen
Helsingfors—Åland—Stockholm. Den nödvändiga och regelbundna gods- och passagerartrafiken skulle äventyras om fler rutter avlägsnades, om turtätheten blev ännu glesare eller om fler
passagerarfartyg avlägsnades från trafiken. Risken för avlägsnande från den reguljära trafiken
gäller särskilt passagerarfärjor, för vilka inkomstbildningen i många fall i stor utsträckning grundar sig på inkomster från passagerare. På grund av covid-19-pandemin har antalet passagerare
dock minskat betydligt och det har bidragit till att det inte lönar sig att trafikera alla passagerarfärjor på marknadsvillkor.
Enligt statsrådets förordning om stödjande av sjöfart (548/2020) som utfärdades i juni 2020, kan
den behöriga myndigheten ålägga en allmän trafikplikt och bevilja statsunderstöd för fortsatt trafik på en passagerar- eller fraktfartygsrutt som myndigheten identifierat som nödvändig, om den
anser att det inte annars finns tillräckligt med trafik på marknadsvillkor tillgänglig. För närvarande har detta gjorts i fråga om fem förbindelsesträckor. Den behöriga myndighet som avses i förordningen är Transport- och kommunikationsverket.
Till följd av ökningen av anslaget och kompletteringen av motiveringen till momentet har till dispositionsplanen fogats en ny punkt om stöd till last- och passagerarfartygsrederier.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

23 150 000
18 741 000
9 000 000
32 300 000
19 741 000
20 141 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
49. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 832 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att tidtabellen för färdigställande och utbetalning av tre
investeringsprojekt fördröjs.
2021 I tilläggsb.
2021 budget

6 832 000
4 150 000

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för
affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 306 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att en större andel av utbetalningarna av projekt hänför
sig tidsmässigt till 2021 än vad som tidigare uppskattats.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

11 306 000
12 000 000
12 000 000
20 000 000
17 628 563

30. Sysselsättning och företagsamhet
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 129 938 000 euro.
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Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp
av sammanlagt 646 749 000 euro, varav 351 789 000 euro anvisas till programperioden 2021—
2027 efter det att Europaparlamentets och rådets förordningar och den nationella lagstiftning som
utfärdas med stöd av dem har trätt i kraft för programperioden 2021—2027.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 129 938 000 euro i anslaget och tillägget på 294 960 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av REACT-EU-finansieringen av Finlands strukturfondsprogram
”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” för åren 2021—2023.
Av tillägget till anslaget är 74 250 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och
55 688 000 euro statlig medfinansiering. Av tillägget till bevillningsfullmakten är 168 549 000
euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 126 411 000 euro statlig medfinansiering.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 115 500 000 euro 2022
och 49 522 000 euro 2023.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

129 938 000
378 638 000
-30 000 000
—
410 166 000
297 283 022

40. Specialfinansiering för företag
43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades under momentet 2020 återtas 20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ett tillägg som motsvarar det återtagna anslaget har gjorts under moment
29.80.01 och 29.80.50. Med tillägget möjliggörs stödjande av sådana aktörer inom kultur som faller utanför ramen för kostnadsstödet till företag.
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.
2021 I tilläggsb.
2020 VII tilläggsb.
2020 V tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.

—
410 000 000
-30 000 000
300 000 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från
lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin.
Genom propositionen förlängs giltighetstiden för höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa till och med den 30 juni 2021, eftersom covid-19-pandemin fortfarande pågår.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

6 000 000
1 037 490 000
-294 800 000
720 500 000
434 300 000
745 400 000
714 892 471
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52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen propositioner med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från
lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin och till lag om ändring av
ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa.
Genom propositionerna förlängs giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om höjning av
det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa och om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd till och med den 30 juni 2021, eftersom covid-19-pandemin fortfarande pågår.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

55 000 000
1 802 990 000
-206 300 000
91 900 000
664 000 000
1 457 500 000
1 417 585 672

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till understöd som beviljas kommuner för tjänster för barn, unga och familjer.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av statsunderstöd till kommunerna för att stödja barn, unga
och familjer i den situation som orsakats av coronaviruspandemin och för eftervården av den.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 IV tilläggsb.
2020 budget

17 500 000
128 300 000
11 500 000
97 410 000

33.70
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70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av Finlands andel av tilläggspartier av coronavaccin som anskaffas med finansiering från Europeiska kommissionens ESI-instrument och av förskottsbetalningarna för dem. I den exceptionella situationen till följd av coronaviruset måste beslut om ytterligare anskaffning av vacciner fattas inom en av kommissionen fastställd tidtabell som det inte
är möjligt att avvika från.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut

70 000 000
30 940 000
103 100 000
110 000 000
30 640 000
28 990 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Samhällen, byggande och boende
56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att antalet ansökningar om understöd är större än vad som
beaktats i det budgeterade anslaget.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 IV tilläggsb.

10 000 000
9 440 000
28 670 000

