RP 216/2021 rd

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM
KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR
2022 (RP 146/2021 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering
av regeringens proposition om budgeten för 2022.
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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen
för 2022 (RP 146/2021 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för
2022, som överlämnades den 27 september 2021.
Inkomstposter
Inkomstposterna höjs med sammanlagt 39 miljoner euro. Skatteinkomstprognosen sänks med 27
miljoner euro, samtidigt som kalkylen för inkomsterna av blandad natur höjs med 66 miljoner euro.
Som ett led i åtgärderna för att även i fortsättningen trygga utdelningen av avkastningen av Veikkaus Ab:s penningspel till förmånstagarna sänks skattesatsen för lotteriskatt ytterligare från 5
procent till 3,4 procent för 2022, vilket minskar intäkterna från lotteriskatten med 17 miljoner euro. Dessutom sänks intäktskalkylen över skatten på förvärvs- och kapitalinkomster med 2 miljoner euro efter att bedömningen av konsekvenserna av höjningen av hushållsavdraget har uppdaterats. Också intäktskalkylen över energiskatten sänks med 8 miljoner euro efter att intäktskalkylerna över skatten på el för värmepumpar och datorhallar och för skatten på biogas har preciserats
på grund av de ändringar som föreslagits i lagstiftningen om dessa.
De kalkylerade inkomsterna av blandad natur ökar, framför allt på grund av höjningen av de beräknade inkomsterna av auktionering av utsläppsrätter, vilket är en följd av att marknadspriset på
utsläppsrätter förväntas stiga. Å andra sidan gör de minskade inkomsterna av visum på grund av
covid-19-pandemin att intäkterna av inkomsterna av blandad natur sjunker med 12 miljoner euro.
Anslag och balans
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 39 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 152 miljoner euro ökar den kompletterande budgetpropositionen för 2022 statens
behov av nettoupplåning med 113 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 7
miljarder euro 2022. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2022 uppgå till ca 144 miljarder
euro, vilket är ca 55 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Ramen för valperioden
Ramnivån för 2022 justeras med ca 11,5 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsvara prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen
för 2022 till 53 195 miljoner euro.
Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen
52 839 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2022 uppgår därmed till 56 miljoner euro.
Dessutom finns en tilläggsbudgetreservering på 300 miljoner euro till förfogande år 2022.
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Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

Lagstadgat indexbundna utgifter
Anslag som motsvarar EU CEF-stödet. Genomgångspost,
motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.31.10.
31.10.77 Ändrad tidsmässig användning av projektreserveringen för vissa
trafikprojekt
32.01.41 Ändrad tidsmässig fördelning av betalningarna för en kvantdator
35.10.20 Omdisponering av budgeteringen av bekämpningen av
miljöskador orsakade av gruvan i Hitura
Sammanlagt
31.10.77

2022

2023

16,7

16,7

1,3
-8,8
1,3

8,8

1,0
11,5

0,9
26,4

Kompensation för minskningen av avkastningen av penningspelsverksamhet
Det föreslås att förmånstagarna ska kompenseras för den minskade intäktsföringen av avkastningen av penningspelsverksamhet genom ett tillägg på sammanlagt 73,8 miljoner euro jämfört
med det belopp på 330 miljoner euro som föreslagits i budgetpropositionen. Den sammantagna
effekten av åtgärderna blir sammanlagt ca 15,8 miljoner euro på grund av den sänkta lotteriskatten och sammanlagt 46,3 miljoner euro genom den andel av budgetkompensationen som har ramverkningar.
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är effekten av den sänkta lotteriskatten 8,4 miljoner euro och av den budgetfinansierade tilläggskompensationen ca 32,6 miljoner
euro. Motsvarande andelar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är ca 0,6
miljoner euro och ca 2,5 miljoner euro. Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är effekten av tilläggskompensationen för den sänkta lotteriskatten 6,8 miljoner euro och
av den budgetfinansierade kompensationen ca 11,2 miljoner euro. Dessutom föreslås det att användningen av ofördelade vinstmedel utökas med ett belopp på sammanlagt 11,7 miljoner euro.
Höjning av flyktingkvoten
Det föreslås att flyktingkvoten för 2022 ska höjas till 1 500 personer med anledning av situationen i Afghanistan. I budgetpropositionen är flyktingkvoten satt till 1 050 personer. I anslutning
till höjningen föreslås det ett tillägg på 1,1 miljoner euro i anslagen för inrikesministeriets förvaltningsområde. I anslagen för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås det ett
tillägg på 2,5 miljoner euro för statens ersättningar för integrationsfrämjande verksamhet och ett
tillägg på 0,7 miljoner euro för integrationsutbildning.
Projektet för myndigheternas gemensamma fältledningssystem
För den fortsatta finansieringen av projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten och Tullen anvisas polisväsendet ca 6,85 miljoner euro. I anslutning till utvecklingen av
fältledningssystemet föreslås det också ett tillägg på 300 000 euro för Försvarsmaktens omkostnader.
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Utrikesministeriets förvaltningsområde
Under utrikesministeriets moment för vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag föreslås det
en ökning med 2,1 miljoner euro för Finlands bidrag till kontoret för FN:s högkommissarie för
mänskliga rättigheter. Finland är medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden
2022—2024.
Justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet för justitieministeriets omkostnader föreslås 250 000 euro för införandet av systemet med välfärdsområden och 300 000 euro för de kostnader som revideringen av beredskapslagen föranleder.
För Rättsregistercentralens räkning föreslås 1,7 miljoner euro för projektet för revidering av systemet för verkställigheten av påföljdsavgifter och för utvecklingsprojektet för hantering av behörigheter inom justitieförvaltningen. Bägge projekten finansieras av produktivitetsanslaget.
För förkortande av behandlingstiderna i samband med åtalsprövning och rättegångar föreslås en
anslagshöjning på 3 miljoner euro. Av dessa medel riktas 2,55 miljoner euro till domstolarnas
omkostnader och 450 000 euro till åklagarmyndighetens omkostnader.
För rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
föreslås en anslagsökning på 500 000 euro, eftersom intäkterna av klientavgifterna har minskat i
och med att telefonrådgivningen, som är avgiftsfri för klienterna, har ökat i omfattning.
Det föreslås en anslagshöjning på 10 miljoner euro för ersättningar till privata rättsbiträden. Ökningen av anslaget föranleds av det ökade antalet ärenden vid domstolarna och beviljas för åtgärdandet av anhopningen av ärenden på grund av covid-19 och de därmed ökade beloppen av utbetalade ersättningar.
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Det föreslås ett anslag på 300 000 euro för EXIT-projekt för förebyggande av radikalisering.
För räddningsväsendet föreslås det 350 000 euro för utökad räddningsutbildning och 1,6 miljoner
euro för anordnandet av en svenskspråkig räddningskurs. För Nödcentralsverket föreslås det 1,3
miljoner euro för avgifterna för nödcentralernas STUVE TOSI-tjänst. Det föreslås att nivån på
anslagen för räddningsväsendets särskilda utgifter höjs med 1,034 miljoner euro till 3 miljoner
euro.
Finansministeriets förvaltningsområde
För finansministeriets ansvarsområde föreslås 530 000 euro för nationella förvaltnings-, övervaknings- och inspektionsuppgifter i samband med EU:s facilitet för återhämtning och resiliens och
1,5 miljoner euro för beviljande av statsunderstöd till Keva för utgifterna för forsknings- och utvecklingsprojektet för arbetsförmåga (RRF pelare 3), vilket är en överföring från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
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För Statskontorets utgifter föreslås 3,2 miljoner euro för uppgifter i anslutning till uppföljning
och övervakning av användningen av faciliteten för återhämtning och resiliens och för utvecklandet av ett informationssystem för ändamålet. Dessutom föreslås ett anslag på 325 000 euro till
Statskontoret för inrättandet av en visselblåsarkanal för misstänkt missbruk.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata föreslås få ca 1,9 miljoner euro för att snabba
upp registreringen av utlänningar, 1 miljoner euro för digitalisering av sina serviceprocesser,
650 000 euro för tjänstemännens bistånd vid skapandet av Suomi.fi-fullmakter och 305 000 euro
för registrering av personer som flyttar mellan Finland och Estland och för anmälningar till utgångsstaten.
För utvecklandet av ett nytt informationssystem för budgetramar och budget föreslås 4,0 miljoner
euro och för betalningen av den nationella medfinansieringen i det av EU delfinansierade projektet EuroQCI föreslås 2,4 miljoner euro.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
På grund av att den mervärdesskatteersättning som betalas till privata anordnare av yrkesutbildning preciserats föreslås ett tilläggsanslag på cirka 6,7 miljoner euro för yrkesutbildning.
Det föreslås ett tillägg på 3,4 miljoner euro för en temporär höjning av de studerandes egna inkomstgränser.
Det föreslås ett tilläggsanslag på cirka 5,1 miljoner euro i samband med den grundliga renoveringen av Nationalteaterns lilla scen för ersättningar till följd av förseningar som föranleds av en
rättsprocess.
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
I finansieringen av återhämtningsinstrumentet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) görs de riktade ändringar som EU-kommissionen förutsätter.
Livsmedelsverket föreslås få ett tillägg på 170 000 euro för genomförandet av det materiella bistånd som ingår i ESF+-programmet.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
För Transport- och kommunikationsverket föreslås 800 000 euro för uppgifter som föranleds av
genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter och 750 000 euro för finansieringen av den
nationella samordningspunkten för Europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet.
Också till följd av de ändringar som föreslås i postlagen och statsrådets förordning om stödjande
av tidningsutdelningen föreslås det en anslagsökning till Transport- och kommunikationsverket
på 260 000 euro. Tillägget är avsett för förberedande åtgärder som hänför sig till konkurrensutsättningen av understödet för tidningsutdelning i områden där det inte finns tillgång till morgondistribution fem dagar i veckan och för beredningen av konkurrensutsättningen samt för genomförande av en marknadsanalys.
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Det föreslås 2,5 miljoner euro i statsunderstöd för sådana kommunala infrastrukturprojekt som
främjar gång och cykling.
För den övriga planeringen av utvecklingsprojekt föreslås ett tillägg på 1,25 miljoner euro för
Trafikledsverket, varvid anslaget för planeringen höjs till 9,4 miljoner euro.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Till närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås 250 000 euro för handläggning
av oljeunderstöd för småhus.
Det föreslås en anslagsökning på 5,8 miljoner euro för att täcka kostnaderna för projektet TE-digi.
För den nationella finansieringen av EuroQCI-projektet (ett kommunikationsnät som omfattar
hela Europa och som utnyttjar kvantkryptering) föreslås en fullmakt på 750 000 euro för specialunderstöd för VTT:s forskningsinfrastruktur. För arbetskraftskostnaderna för samma projekt föreslås det ett anslag på 200 000 euro till VTT:s statsunderstöd.
Det föreslås att det anslag på 87 miljoner euro som i budgetpropositionen föreslås för elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin slopas på grund av att beredningen av lagstiftningen
om elektrifieringsstödet fördröjts.
Det föreslås ett anslag på 2,5 miljoner euro för understöd för digital flygplatsverksamhet. Avsikten är att bevilja statsunderstöd för investeringshelheten Helsinki-East Aerodome i Pyttis.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Det föreslås ett tillägg på 200 000 euro till social- och hälsovårdsministeriets omkostnader för ett
förvaltningsövergripande program för att trygga tillgången på social- och hälsovårdspersonal.
Det föreslås ett tillägg på sammanlagt cirka 3,5 miljoner euro för den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården. Av tillägget riktas 2,5 miljoner euro till kostnaderna för anskaffning av virtualisering och kapacitet för Kanta-tjänsternas disksystem och 1 miljon euro till kostnaderna för covidintyg.
Det föreslås ett tillägg på 680 000 euro till omkostnaderna för Institutet för hälsa och välfärd. Av
beloppet föranleds 0,6 miljoner euro av behovet att fortsättningsvis upprätthålla en beredskap för
en kapacitet att utföra coronavirustestning, och 80 000 euro hänför sig till det behov att stärka den
riksomfattande styrningen av elevhälsan som social- och hälsovårdsreformen föranleder. Det föreslås dessutom ett tillägg på 740 000 euro till institutets omkostnader för uppföljning av covid19-pandemin.
I statens andel av de utgifter som följer av sjukförsäkringslagen föreslås ett tillägg på 23 miljoner
euro. Behovet föranleds närmast av att utgifterna för läkemedels- och reseersättningar och kalkylerna över ersättningsutgifterna för undersökning och vård har preciserats. Av tillägget hänför sig
6 miljoner euro till de merkostnader som coronavirustestningen medför för sjukförsäkringsersättningarna.
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Det föreslås ett tillägg på 530 000 euro till statens andel av kostnaderna för olycksfallsförsäkringsersättningen för lantbruksföretagare. Behovet orsakas av att avkastningen av investeringsverksamheten blivit mindre än beräknat och av att utgifterna för ersättningarna blivit större än beräknat.
Miljöministeriets förvaltningsområde
För stängningsåtgärder för att förhindra miljöskador vid Hitura gruva i Nivala föreslås en ombudgetering på 1,04 miljoner euro.
Det föreslås att maximibeloppet för understöd för boenderådgivning som finansieras ur Statens
bostadsfond höjs från 35 % till högst 60 % av kostnaderna.
De under behandling varande 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

Regeringens
budgetproposition

133 468 000
26 797 000
223 313 000
1 317 699 000
1 021 756 000
1 566 948 000
5 101 303 000
21 391 117 000

Den
kompletterande
propositionen

Sammanlagt

133 468 000
26 797 000
223 313 000
3 123 000
1 320 822 000
16 663 000
1 038 419 000
20 448 000
1 587 396 000
420 000
5 101 723 000
31 992 000 21 423 109 000

7 407 663 000

56 618 000

7 464 281 000

2 714 754 000

27 896 000

2 742 650 000

3 533 504 000

9 660 000

3 543 164 000

3 635 301 000

-74 127 000

3 561 174 000

15 852 586 000
325 293 000
528 010 000
64 779 512 000

58 252 000 15 910 838 000
1 040 000
326 333 000
528 010 000
151 985 000 64 931 497 000
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De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt
avdelning, euro

Avdelning

11.
12.
13.

Regeringens
budgetproposition

Den
kompletterande
propositionen

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)

48 706 176 000
6 316 208 000

-27 290 000 48 678 886 000
66 695 000 6 382 903 000

57 867 193 000

39 478 000 57 906 671 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

6 912 319 000
64 779 512 000

112 507 000 7 024 826 000
151 985 000 64 931 497 000

2 695 814 000

73 000

2 695 887 000

148 995 000

-

148 995 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 10 944 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 10 946 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att konsekvensbedömningen av höjningen av hushållsavdraget har
uppdaterats.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

10 944 000 000
1 204 000 000
-107 000 000
207 000 000
9 712 000 000
9 317 154 368
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08. Punktskatter
07. Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 4 506 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 8 000 000 euro jämfört med det belopp på 4 514 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de föreslagna förändringarna i lagstiftningen om elbeskattningen
för värmepumpar och datorhallar och om biogasbeskattningen och av de justerade skatteintäktskalkylerna.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

4 506 000 000
3 000 000
4 158 000 000
4 459 053 143

10. Övriga skatter
06. Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta 53 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 17 000 000 euro jämfört med det belopp på 70 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den temporäras sänkningen av skattesatsen för den skatt på lotterier
som anordnas med ensamrätt från 5 procent till 3,4 procent år 2022. Ändringen minskar intäkterna från lotteriskatten med ca 17 miljoner euro 2022 och med ca 20 miljoner euro på årsnivå. Sänkningen är ett led i åtgärderna för att även i fortsättningen trygga utdelningen av avkastningen av
Veikkaus Ab:s penningspel till förmånstagarna.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

53 000 000
90 700 000
174 872 239

19. Övriga inkomster av skattenatur
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 4 963 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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11.19

Avdraget på 290 000 euro jämfört med det belopp på 5 253 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av
lagen om el- och naturgasnätsavgifter (RP 150/2021 rd).
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

4 963 000
4 040 000
4 142 803
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 24 616 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 36 456 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
11 840 000 euro, varav som avdrag har beaktats 12 000 000 euro på grund av de minskade inkomsterna av avgifterna för handläggning av visum till följd av covid-19-pandemin och som tillägg 160 000 euro på grund av inkomsterna av FN:s lönekostnadsersättningar och inkomsterna
från kursverksamhet inom militär krishantering.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

24 616 000
-9 400 000
20 814 000
28 727 512

25. Justitieministeriets förvaltningsområde
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas inflyta 28 944 000 euro i nettoinkomster.
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 56 000 euro jämfört med det belopp på 29 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av nettobudgeteringen av avskrivningar på inkomsterna från avgifter.
Jämfört med budgetpropositionen har momentet ändrats så att det blivit nettobudgeterat.
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2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

28 944 000
29 000 000
27 767 677

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 717 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 155 000 euro jämfört med det belopp på 2 562 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds till övervägande del av den ersättning som FN betalar för materiel och utrustning i anslutning till UNIFIL-operationen i Libanon.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

2 717 000
-48 000
3 013 000
3 294 682

28. Finansministeriets förvaltningsområde
50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 1 997 618 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 6 681 000 euro jämfört med det belopp på 1 990 937 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

1 997 618 000
1 944 443 000
1 931 461 574

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 291 139 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 996 000 euro jämfört med det belopp på 290 143 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.

12.29
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut
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291 139 000
275 546 000
249 611 354

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 369 969 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 8 379 000 euro jämfört med det belopp på 361 590 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

369 969 000
-21 200 000
414 700 000
385 900 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 27 752 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 632 000 euro jämfört med det belopp på 27 120 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

27 752 000
-1 600 000
29 600 000
28 640 509

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas inflyta 7 750 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Jämfört med det belopp på 3 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 250 000 euro, varav 3 000 000 euro föranleds av att inkomstposterna för 2022 för avkastningen
från egendom som trafikledningsbolaget löst in av Trafikledsverket har justerats uppåt från
2 000 000 euro till 5 000 000 euro och 1 250 000 euro av intäktsföringen av CEF-stödet, för vilken motsvarande anslagsökning har gjorts under moment 31.10.77.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

7 750 000
-21 530 000
2 173 000
52 542 000
37 847 162

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 596 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 39 000 000 euro jämfört med det belopp på 557 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att det beräknade marknadspriset på utsläppsrätter har stigit.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

596 400 000
148 000 000
311 900 000
350 193 937

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 356 028 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 337 530 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
18 498 000 euro, varav 6 798 000 euro föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten och
11 700 000 euro av en outdelad andel av Penningautomatföreningens medel.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

356 028 000
-17 200 000
—
433 000 000
331 629 858
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och
förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 21 848 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 73 000 euro jämfört med det belopp på 21 775 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

21 848 000
20 330 000
18 522 132
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 7 024 826 000 euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 112 507 000 euro jämfört med det belopp på 6 912 319 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna kompletterande budgetproposition.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 II tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

7 024 826 000
-2 172 178 000
2 356 667 000
286 118 000
-21 186 000
11 742 718 000
18 962 445 477
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 263 667 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 262 996 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
671 000 euro, varav 204 000 euro en överföring från moment 26.01.01 för löneutgifter och andra
utgifter för en specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU, 237 000 euro en överföring från moment 24.10.21 för löneutgifter och
andra utgifter för den finländska särskilda representanten för ordföranden (Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office in Ukraine and in the Trilateral Contact Group) för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och 230 000 euro en överföring från moment 24.30.66 för löneutgifter och andra utgifter för två sakkunniga i finansiella investeringar
inom utvecklingssamarbete och i utvecklingspolitik.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

263 667 000
182 000
237 000
251 236 000
239 721 000

24.10
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10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Anslaget får användas
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till internationella krishanteringsinsatser.
Dispositionsplan (euro)
04.
05.
09.

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

2 078 000
10 144 000
5 104 000
1 351 000
16 285 000
6 284 000
1 194 000
7 501 000
1 039 000
1 477 000
623 000
53 080 000

F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen fogas som punkt 4 till andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
FN:s klimatsäkerhetsmekanism (Climate Security Mechanism) är ett gemensamt initiativ som inrättats av FN-sekretariatets avdelning för politik och fredsbevarande (DPPA), UNDP och UNEP
i syfte att stärka FN:s förmåga att avvärja risker i samband med klimatsäkerhet. Initiativet inrättades 2018 och har hittills understötts ekonomiskt av Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien. En av åtgärderna är att sakkunniga ska bistå FN:s fältkontor i dessa frågor. Det gemensamma nordiska initiativ som Norge inlett syftar till sakkunniga inom ramen för mekanismen ska avlönas också för FN:s fredsbevarande insatser och politiska uppdrag. Motiveringen till momentet
har ändrats så att Finland kan stödja FN:s klimatsäkerhetsmekanism oberoende av Finlands deltagande i insatserna.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
04.
05.
09.
11.
15.
16.

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

+66 000
+960 000
-4 797 000
+52 000
+3 926 000
-1 194 000

24.10
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Ändringar i dispositionsplanen (euro)
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak
25. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique
Sammanlagt

+877 000
-513 000
+623 000
-

Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionsplanen fogats en ny 25 punkt, Utgifter för
utbildningsinsatsen EUTM Moçambique, för vilken har anvisats 623 000 euro för en insats omfattande fyra soldater. Övriga tillägg och avdrag i dispositionsplanen beror på preciseringar i
grunderna för planeringen av insatserna, särskilt lönekostnaderna. Ett motsvarande avdrag har
gjorts under punkt 09 i dispositionsplanen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

53 080 000
—
—
53 080 000
26 543 522

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet beviljas 18 248 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
01.
Civil krishantering
02.
Valobservatörer
Sammanlagt

17 948 000
300 000
18 248 000

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 237 000 euro jämfört med det belopp på 18 485 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för den finländska särskilda representanten för ordföranden (Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office in Ukraine and in the Trilateral Contact Group) för Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) och gäller punkt 02 i dispositionsplanen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

18 248 000
-149 000
17 585 000
15 000 077

24.30
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30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 705 945 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multilateralt samarbete
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1)
Europeiska utvecklingsfonden
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
Humanitärt bistånd
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom
utvecklingssamarbetet
7.
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet
8.
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om
utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete
9.
Räntestödsinstrument
Sammanlagt

224 240 000
180 295 000
47 255 000
49 350 000
85 150 000
4 755 000
2 050 000
87 950 000
24 900 000
705 945 000

1) I

anslaget ingår sammanlagt 771 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen
och 1 500 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av ministeriets och Finnfunds specialriskfinansiering.

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 230 000 euro jämfört med det belopp på 706 175 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för två sakkunniga i finansiella investeringar inom utvecklingssamarbete och i utvecklingspolitik.
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 1 i dispositionsplanen höjts med
8 500 000 euro. Tillägget anslås för etablerandet av FN:s barnfonds (Unicef) innovationsverksamhet i Finland.
Motsvarande avdrag har gjort under punkt 2 i dispositionsplanen.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
1.
Multilateralt samarbete
2.
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner
Sammanlagt

2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

+8 500 000
-8 730 000
-230 000

705 945 000
12 600 000
-3 400 000
761 059 000
735 536 000

24.90
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90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 98 463 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd
2) till betalning av förfinansiering enligt systemet med minimiinsättningar i Europeiska fredsfaciliteten.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 95 544 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
819 000 euro. I ändringen har som avdrag beaktats 1 500 000 euro på grund av att Natos fond Afghanistan National Army Trust Fund (ANATF) upphör och 30 000 euro på grund av ändringar i
de medlemsavgifter och finansiella som ska betalas av anslagen under momentet samt som tillägg
472 000 euro på grund av betalningsandelen i Europeiska fredsfaciliteten (EPF), 2 100 000 euro
på grund av Finlands bidrag till FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna och
1 877 000 euro på grund av ändringar i valutakurserna.
I fråga om Europeiska fredsfaciliteten används enligt artikel 28 i rådets beslut 2021/509 ett system med minimiinsättningar som anvisas för att tillhandahålla förfinansiering för unionens snabbinsatser och brådskande åtgärder som avses i artikel 58 i beslutet, om tillräckliga medel inte
finns tillgängliga och dessa behov inte skulle kunna tillgodoses i god tid genom det ordinarie förfarandet för insamling av bidrag. Fördelningen av bidragen mellan de bidragsgivande medlemsstaterna ska fastställas i enlighet med en fördelningsnyckel grundad på bruttonationalinkomst.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

98 463 000
5 492 000
86 653 000
87 632 000

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella organisationer, finansiella
institut eller motsvarande organisationer.
F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen ersätter punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Motiveringen under momentet har utvidgats så att anslaget också kan gälla understöd till fonder
som verkar i anslutning till internationella organisationer eller andra motsvarande organisationer.
Avsikten är att anslagen under momentet år 2022 som ett led i Finlands ordförandeskap i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) ska användas för att understödja projektfonden för
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Barentsregionen (Barents Financial Mechanism, BFM), som finns i anslutning till internationella
Barentssekretariatet.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

4 800 000
4 400 000
3 000 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 823 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 24 198 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
625 000 euro, varav 75 000 euro föranleds av en överföring från moment 25.01.50 för bedömning
av effekterna av understödsverksamheten, 250 000 euro av införandet av systemet med välfärdsområden och 300 000 euro av revideringen av beredskapslagen, vilket föranleder till ett motsvarande anslagsbehov även för åren 2023—2025.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

24 823 000
140 000
24 677 000
23 788 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 954 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 8 210 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 744 000 euro, varav 44 000 euro föranleds av det ökade antalet administrativa påföljdsavgifter
och 1 700 000 euro är en överföring från moment 28.70.20 för revidering av systemet för verkställigheten av påföljdsavgifter.
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2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

9 954 000
34 000
223 000
8 535 000
8 090 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 562 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 925 000 euro jämfört med det belopp på 6 637 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.20 för genomförande av utvecklingsprojektet för
hantering av behörigheter inom justitieförvaltningen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

7 562 000
775 000
2 620 000
2 578 000

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 13 218 000 euro.
Anslaget får användas
1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi
2) till understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf
3) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet
4) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar
stödtjänster för brottsoffer
5) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier
6) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och
spridandet av kunskap om dessa frågor
7) till utgifter för brottsbekämpningsprojekt och till utgifter för bedömningar av brottsbekämpningsprojekt som genomförs tillsammans med statliga inrättningar och universitet.
Dispositionsplan (1 000 euro)
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer
(högst)

5 425

25.10
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Dispositionsplan (1 000 euro)
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst)
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser
(högst)
Sammanlagt

3 893
3 900
13 218

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 75 000 euro jämfört med det anslag på 13 293 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 25.01.01 för bedömning av effekterna av understödsverksamheten och beloppet allokeras i dispositionsplanen under punkten Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser.
Jämfört med budgetpropositionen har punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet
slopats för att budgeteringspraxis för löneutgifter ska förenhetligas.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

13 218 000
68 000
14 188 000
13 334 425

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 281 327 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 550 000 euro jämfört med det belopp på 278 777 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de förkortade behandlingstiderna vid rättegångar.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

281 327 000
4 070 000
214 000
7 530 000
284 278 000
261 254 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 83 344 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Jämfört med det belopp på 82 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
444 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 500 000 euro till följd av en minskning av
inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten i anslutning till covid-19-pandemin och som
avdrag 56 000 euro till följd av den förändrade budgeteringsgrunden för avskrivningar på inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten under moment 12.25.15.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

83 344 000
31 000
-13 000
1 549 000
81 947 000
79 187 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 85 935 000 euro.
Anslaget får användas
4) till betalning av arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/
2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 75 935 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av åtgärdandet av anhopningen av ärenden vid domstolarna på grund av
covid-19 och av det ökade antalet ersättningar som betalas ut till följd av detta.
Jämfört med budgetpropositionen har maximibeloppet i punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet slopats, eftersom besluten om arvodes- och kostnadsersättningar grundar sig på
lag och enligt konkurslagen (120/2004) är domstolarnas och konkursombudsmannens uppgift.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

85 935 000
12 000 000
75 985 000
75 421 844

30. Åklagare
01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 55 130 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av lönebikostnader till de europeiska delegerade åklagare som avses i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021).

25.40
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 450 000 euro jämfört med det belopp på 54 680 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de förkortade behandlingstiderna för åtalsprövning och domstolsbehandlingen av brottmål.
Jämfört med budgetpropositionen har motiveringen till momentet kompletterats så att lönebikostnaderna till de europeiska delegerade åklagare som avses i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021) betalas av omkostnadsanslaget.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

55 130 000
750 000
841 000
55 729 000
51 541 000

40. Verkställighet av straff
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som fjärde stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har motiveringen till momentet kompletterats i fråga om antalet visstidsanställda för projektarbete som avlönas med anslaget under momentet.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

4 700 000
4 700 000
4 700 000

50. Valutgifter
20. Valutgifter (förslagsanslag)
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/
1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och
valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

32

25.50

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt
188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet
slopats för att budgeteringspraxis för löneutgifter ska förenhetligas.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

16 814 000
5 858 000
1 300 000
11 859 000
3 174 439
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 274 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 16 608 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
334 000 euro, varav 204 000 euro är en överföring till moment 24.01.01 för avlönande av sakkunniga inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU,
50 000 euro föranleds av att det tillägg av engångsnatur som ingår i budgeten för 2021 för sakkunniga inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU
faller bort och 80 000 euro är en överföring till moment 28.01.01 på grund av att ansvarsmyndighetens uppgifter i fråga om EU:s fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna) övergår från inrikesministeriet till controllerfunktionen vid finansministeriet.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

16 274 000
-49 000
90 000
16 215 000
15 072 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under
Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020
2) betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 8 årsverken, samt för betalning av andra
konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna
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3) betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det
4) betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna
5) betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet
för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som
följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut
nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets
beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och
rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut
nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller
projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen
6) betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets
och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som
hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes
frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 samt för betalning av
åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen.
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i budgetpropositionen.
Av det reservationsanslag för finansieringsinstrumenten AMIF och ISF-B som beviljats i budgeten för 2019 kommer 8 000 000 euro enligt kalkylen inte att användas under dispositionstiden för
anslaget, dvs. före utgången av 2021. Projekten har inletts långsammare än planerat, vilket också
har lett till att de utbetalningar som gäller dem har fördröjts. För finansiering av projekten beviljas
8 000 000 euro som ersättning för den finansiering som budgeterats för 2019 men inte använts.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

8 000 000
13 159 000
27 967 000

26. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden
2021—2027 (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för genomförande av ovannämnda fonder och av
löneutgifter för personal till dessa uppgifter motsvarande högst åtta årsverken samt för betalning
av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av fonderna.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget

35 150 000
-5 540 000
6 840 000
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50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 580 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 300 000 euro jämfört med det belopp på 280 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av EXIT-verksamheten och utvecklandet av den.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

580 000
1 620 000
331 000
260 000

87. Aktieförvärv (fast anslag)
Under momentet beviljas 10 000 euro.
Anslaget får användas till förvärv av aktier inom inrikesministeriets förvaltningsområde.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Anslaget är avsett för förvärv av aktier i Sakupe Oy.
2022 budget

10 000

10. Polisväsendet
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
6) till EU-finansierade projekt som stöder verksamheten i anslutning till avlägsnande ur landet
och utvecklandet av den.
F ö r k l a r i n g : Punkt 6 i beslutsdelen fogas som punkt 6 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Kompletteringen av motiveringen jämfört med motiveringen i budgetpropositionen föranleds av
genomförandet av EU-projekt.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

7 608 000
-4 000 000
—
7 608 000
1 608 000
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21. Gemensamma utgifter för projektet för säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 850 000 euro.
Anslaget får användas för anskaffning av tjänster i anslutning till säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem.
Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet eventuellt beviljas från EU:s fond
för inre säkerhet.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Med polisens, räddningsväsendets, social- och hälsovårdsväsendets, Gränsbevakningsväsendets,
försvarsmaktens och Tullens gemensamma fältledningssystem (KEJO) avses dessa myndigheters
gemensamma informationssystem och den applikationsplattform för terminalutrustningen som
ansluter sig till systemet.
De viktigaste målen för fältledningssystemet är en effektivisering av myndigheternas verksamhet
och myndighetssamarbetet, möjliggörande av en gemensam lägesbild för myndigheterna, införande av nya arbetsprocesser i fältförhållanden, en effektivisering av informationsutbytet och
kommunikationen i realtid mellan fältledningen och myndigheterna samt den kostnadseffektivitet som ett gemensamt fältledningssystem för myndigheterna medför.
Polisstyrelsen är förvaltare av fältledningssystemet och programmet för fortsatt utveckling av
systemet. Polisstyrelsen tillsatte fältledningsprojektets inledande skede för tiden den 21 mars
2011 till den 31 december 2011. Projektets andra skede fortsatte från och med den 1 januari 2012
som beredningsskede för anskaffningen av fältledningssystemet. Det tredje skedet (genomförandeskedet) tillsattes genom Polisstyrelsens beslut för tiden den 1 januari 2013 till den 31 december
2016.
Genomförandeskedet har förlängts genom flera beslut fram till den 30 juni 2021. Skedet för fortsatt utveckling av fältledningssystemet utgör projektets fjärde skede. Syftet med programmet för
fortsatt utveckling, som omfattar tiden den 1 juli 2021 till den 31 december 2023, är att säkerställa
att de mål som ställts upp för projektet uppfylls på ett sådant sätt att den tekniska beredskapen för
ibruktagande har uppnåtts inom samtliga sektorer före utgången av 2023. Samtidigt genomförs
en kontrollerad övergång till ett skede med vidareutveckling i mindre skala samt underhåll. Under
momentet för gemensamma omkostnader budgeteras samtliga andelar av de gemensamma kostnaderna för fortsatt utveckling av systemet inom de berörda sektorerna.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 620 000 euro.

6 850 000
401 000

26.40
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 20 670 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 950 000 euro, varav 350 000 euro föranleds av den utökade räddningsutbildningen och
1 600 000 euro av anordnandet av en svenskspråkig räddningskurs.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

22 620 000
1 100 000
928 000
17 529 000
19 648 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 66 160 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 300 000 euro jämfört med det belopp på 64 860 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av avgifterna för nödcentralernas STUVE TOSI-tjänst.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

66 160 000
150 000
60 048 000
59 615 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 034 000 euro jämfört med det belopp på 1 966 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en justering av anslagsnivån.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

3 000 000
3 000 000
2 548 343

40. Migration
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 65 942 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 65 459 000 euro som föreslås i budgetproposition är tillägget 483 000
euro, varav 293 000 euro föranleds av höjningen av flyktingkvoten till 1 500 personer med anledning av situationen i Afghanistan och 190 000 euro av beredskapen inför en massinvandring. Av
detta tillägg är 60 000 euro en överföring från moment 32.01.02.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

65 942 000
3 624 000
67 198 000
57 387 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 72 091 000 euro.
Flyktingkvoten för 2022 är 1 500 personer.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det sista stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 855 000 euro jämfört med det belopp på 71 236 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av höjningen av flyktingkvoten till 1 500 personer med anledning av situationen i Afghanistan.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

72 091 000
—
-20 679 000
104 614 000
97 433 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 960 803 000 euro.
Fullmakt
1) År 2022 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2022—2027, enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 158 462 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2022).
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 1 959 628 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 175 000 euro, varav 300 000 euro föranleds av byggkostnader för myndigheternas gemensamma fältledningssystem och 875 000 euro av en överföring från moment 27.10.18.
Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2022 med 6 859 000
euro beror på att de avtal som ingås med beställningsfullmakten har preciserats.
De ändringar i beställningsfullmakten som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Till följd av ändringen i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt följande:

27.10
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt
föranleder (1 000 euro)

2022

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader
2018
Beställningsfullmakten för omkostnader
2019
Beställningsfullmakten för omkostnader
2020
Beställningsfullmakten för partnerskap
2020 som gäller underhåll (Millog 2020)
Beställningsfullmakten för omkostnader
2021
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt

2024

2025

2026—

4 800

4 800

8 250

8 250

19 645

10 241

40 659

126 092 126 092 125 692 125 692 377 076

880 644

98 745

10 773

3 500

173 621

257 532 182 055 148 333 139 478 380 576

1 107 974

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för omkostnader
2022
Ny beställningsfullmakt sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2023

Sammanlagt
fr.o.m.
2022

45 190

94 811
94 811

12 400

41 074
41 074

13 786

10 868
10 868

158 462
158 462

257 532 276 866 189 407 151 187 391 444

1 266 436

2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

11 709
11 709

1 960 803 000
-2 961 000
-6 107 000
1 969 138 000
1 974 942 999

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 819 862 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 875 000 euro jämfört med det belopp på 820 737 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring av anskaffningar till moment 27.10.01.
Det uppskattas att 608 887 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter för
de beställningsfullmakter som beviljats, 5 125 000 euro till betalning av utgifter för förändringar
i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 205 850 000 euro för andra
anskaffningar av försvarsmateriel år 2022.

27.10
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
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819 862 000
800 000
-280 480 000
783 991 000
779 398 000

19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Anslaget får användas
5) till planering och byggande av och till hyreskostnader under ibruktagningsfasen för lokaler och
militärområden samt till förskottsbetalningar för hyror.
F ö r k l a r i n g : Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Byggandet i anslutning till anskaffningen av multirollflygplan och de kostnader för underhåll
som hänför sig till byggandet och som betalas i form av hyra täcks med anslag under momentet
fram till utgången av 2030. Ändringen gör det möjligt att använda anslaget för utgifter i enlighet
med förfarandet med engångshyror enligt statens hyressystem.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

1 522 500 000
1 479 000 000
10 000 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 972 000 euro.
Anslaget får användas
4) till rehabilitering av och stödåtgärder för veteraner inom militär krishantering.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
4 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 120 000 euro jämfört med det belopp på 4 852 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av det anslag som planerats för rehabilitering av och stödåtgärder för veteraner
inom militär krishantering.
Ändringen av motiveringen gör det möjligt att genom ett separat beslut av försvarsministeriet använda anslaget under momentet för detta ändamål.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

4 972 000
-344 000
5 052 000
3 652 000
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30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplan (euro)
01.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
11.
12.
15.
16.
17.
19.
20.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för
krishantering
Sammanlagt

1 229 000
2 443 000
1 800 000
7 270 000
382 000
6 213 000
16 800 000
598 000
280 000
9 715 000
12 800 000
540 000
855 000
3 348 000
6 4273 000

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
01.
03.
04.
05.
06.
07.
15.
16.
17.
19.
20.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för
krishantering
Sammanlagt

-450 000
+52 000
-1 300 000
-1 100 000
+382 000
+65 000
-1 270 000
+11 184 000
-516 000
-488 000
-6 559 000
-

Ändringarna föranleds av att planeringsgrunderna för insatserna har preciserats och av anslagsbehoven för gemensamma utgifter.

27.30
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
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64 273 000
—
-706 000
58 729 000
59 386 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 866 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 35 336 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
530 000 euro, varav 80 000 euro är en överföring från moment 26.01.01 på grund av att granskningsverksamheten i fråga om EU:s fonder för inrikes frågor, övergår från inrikesministeriet till
finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet och 450 000 euro föranleds av nationella förvaltnings-, övervaknings- och inspektionsuppgifter i samband med EU:s facilitet för återhämtning
och resiliens.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

35 866 000
280 000
33 544 000
34 924 000

50. Finansiering av projektet för arbetsförmåga enligt planen för återhämtning och resiliens
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro.
Anslaget får inom ramen för planen för återhämtning och resiliens användas för beviljande av
statsunderstöd till Keva för utgifterna för forsknings- och utvecklingsprojektet för arbetsförmåga
(RRF pelare 3).
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Anslaget är en överföring från moment 33.60.61 för statsunderstöd till Keva för projektet för arbetsförmåga.

28.20
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Inom ramen för projektet produceras nya vetenskapliga och statistiska data om riskerna för arbetsförmågan inom den offentliga sektorn och deras inverkan samt utvecklas nya samarbetsformer, nätverk och digitala tjänster för ledning och karriärtjänster för främjande av arbetsförmågan
som kan användas av arbetsplatser, chefer och enskilda arbetstagare inom den offentliga sektorn.
Syftet med åtgärderna är att minska sjukfrånvaro och invalidpensioner, vilket ökar tillgången på
arbetsför arbetskraft och arbetets produktivitet och minskar kostnaderna för problem med arbetsförmågan. Ett annat syfte är att främja arbetsplatserna förmåga att förhålla sig till förändringarna
i arbetslivet och omvärlden, förlänga tiden i arbetslivet och öka dragningskraften hos kritiska sektorer.
Finansministeriet fattar beslut om det statsunderstöd som beviljas Keva. Understödet får täcka det
fulla beloppet av kostnaderna för det projekt som utgör föremål för understödet. På det statsunderstöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).
Projektet är treårigt och genomförs åren 2022—2024. De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 4,5 miljoner euro.
Anslaget står utanför ramen.
2022 budget

1 500 000

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 37 016 000 euro.
Av anslaget har 2 600 000 euro reserverats för utveckling av ett informationssystem för faciliteten för återhämtning och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 33 491 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 525 000 euro, varav 325 000 euro föranleds av utgifterna för inrättandet av en visselblåsarkanal
för misstänkt missbruk, 2 600 000 euro av ett informationssystem för faciliteten för återhämtning
och resiliens och 600 000 euro av uppgifter i anslutning till uppföljning och övervakning av användningen av faciliteten för återhämtning och resiliens.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 II tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

37 016 000
3 900 000
1 748 000
8 300 000
28 444 000
34 454 000
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03. Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 100 000 euro jämfört med det belopp på 1 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av revisioner av statens betalningsrörelsebanker.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget

1 600 000
60 000
1 500 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 876 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 55 055 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 821 000 euro, varav 1 000 000 euro föranleds av utgifterna för utvecklingsprogrammet för att
stärka medborgarnas rättsskydd med hjälp av digitalisering, 1 866 000 euro av att registreringen
av utlänningar snabbas upp, 305 000 euro av genomförandet av det framförhandlade avtalet med
Estlands befolkningsregistermyndighet om utbyte av upplysningar och 650 000 euro av att Suomi.fi-fullmakt kan beviljas som tjänstemannabefullmäktigande till personkunder i behov av stöd.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

58 876 000
5 372 000
50 994 000
56 206 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
3) till kompensation för negativa inlåningsräntor när de föranleds av uppgifter enligt lagen om
deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931, 1389/2009).
F ö r k l a r i n g : Punkt 3 i beslutsdelen fogas som punkt 3 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

28.50
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
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61 782 000
700 000
-155 000
64 552 000
59 585 000

03. Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 718 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 400 000 euro jämfört med det belopp på 318 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.20 för projektet för en reform av statens service- och
lokalnät.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

2 718 000
220 000
222 000

50. Pensioner och ersättningar
15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 001 708 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 16 728 000 euro jämfört med det belopp på 4 984 980 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

5 001 708 000
4 869 142 000
4 836 825 438

16. Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 399 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 11 000 euro jämfört med det belopp på 3 388 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.
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2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

3 399 000
3 925 000
1 487 270

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 291 139 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 996 000 euro jämfört med det belopp på 290 143 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

291 139 000
275 546 000
250 513 332

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och
förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 21 848 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 73 000 euro jämfört med det belopp på 21 775 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

21 848 000
20 330 000
18 392 930

70. Utvecklande av statsförvaltningen
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 4 000 000 euro jämfört med det belopp på 11 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av utgifterna för 2022 för utvecklandet av ett nytt ram- och budgetinformationssystem.

28.70
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut
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15 600 000
8 600 000
10 500 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 35 597 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget jämfört med det belopp på 42 540 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
6 943 000 euro, varav 1 700 000 euro är en överföring till moment 25.01.05 för genomförande av
modernisering av Rättsregistercentralens system för registrering av verkställigheten av påföljdsavgifter, 925 000 euro en överföring till moment 25.01.21 för genomförande av utvecklingsprojektet för hantering av behörigheter inom justitieförvaltningen, 1 418 000 euro en överföring till
moment 30.20.01 för genomförande av Livsmedelsverkets projekt för utveckling av elektroniska
tjänster inom livsmedelskedjan (SALLI), 500 000 euro en överföring till moment 30.20.01 för
projektet för revidering av Livsmedelsverkets system för betalning, rapportering och uppföljning
av fordringar (SAMPO) och 2 400 000 euro en överföring till moment 28.40.03 för projektet för
en reform av statens service- och lokalnät.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

35 597 000
-525 000
-1 206 000
27 662 000
10 172 000

40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 500 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet och den bredbandiga myndighetskommunikationstjänsten och till betalning av
utvecklings- och ibruktagningsprojekt samt nationell medfinansiering av projekt som finansieras
av EU till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 400 000 euro jämfört med det belopp på 8 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den nationella medfinansieringen av det av EU delfinansierade projektet
EuroQCI till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag.
Inom ramen för projektet utvecklas med stöd av Europeiska rymdorganisationen ESA kvantifrastrukturen EuroQCI som ska täcka hela EU-området inklusive transoceana områden. Finland har
tillsammans med de övriga av de 27 medlemsstaterna undertecknat EuroQCI-deklarationen 2019
och förbundit sig till projektet med arbets- och näringsministeriet som ansvarig instans.
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28.80

2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

10 500 000
8 100 000
8 100 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 202 470 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 275 000 euro jämfört med det belopp på 202 195 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i inkomstposterna som föreslås i denna kompletterande budgetproposition.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 II tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

202 470 000
3 649 000
-345 000
-42 000
978 000
190 288 000
219 780 717

35. Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 464 000 euro.
Anslaget får användas till landskapet Ålands andelar i fråga om Finlands plan för återhämtning
och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Anslaget används till betalning av de avgifter för återhämtnings- och resiliensplanen som hör till
landskapet Åland. Det råder samförstånd med landskapsregeringen om hur landskapets andel av
finansieringen ska bestämmas. Landskapets andel är densamma som dess andel av invånarantalet
är av hela Finlands invånarantal, det vill säga 0,54 %.
I Finlands plan för återhämtning och resiliens ingår tre investeringsåtgärder för landskapet Åland
som riktas till förnybar energi (RRF pelare 1), höjning av kompetensnivån och reformen av det
kontinuerliga lärandet, digitalisering och modernisering av utbildningen (RRF pelare 3) samt ett
personcentrerat digitalt vårdinformationssystem (RRF pelare 4).
Anslaget är en förskottsbetalning till landskapet Åland för finansiering av åtgärderna i landskapets återhämtnings- och resiliensplan. Om Åland inte uppnår de mål och delmål som uppställts

28.90
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för Ålands åtgärder i återhämtnings- och resiliensplanen ska landskapet Åland återbetala förskottsbetalningen till finska staten.
Anslaget står utanför ramen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.

7 464 000
1 500 000

90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 983 612 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 7 984 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
888 000 euro. Av detta belopp har som avdrag beaktats 1 034 000 euro för ändringar i anslutning
till beräkningsdata om antalet elever som saknar hemkommun och om ersättningar för mervärdesskatt till anordnare av privat undervisning och universitet och som tillägg 146 000 euro i anslutning till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om
grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning
som handleder för examensutbildning (RP 127/2021 rd).
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

7 983 612 000
2 808 000
7 697 660 000
8 649 950 270

35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i
beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 648 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 4 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 652 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av intäktskalkylen för hushållsavdraget som leder
till att kommunernas förlorade skatteinkomster beräknas minska i förhållande till den uppskattning som låg till grund för uppgörandet av budgetpropositionen
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

2 648 000 000
2 000 000
2 360 000 000
2 383 000 000
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92. EU och internationella organisationer
Fullmakt
1) Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst
1 083 500 000 euro.
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att
framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel
som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro.
2) Statsrådet får utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller finansministeriet,
inom de gränser som statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer och på det sätt som anges i fråga om
medlemsstatens komponent i InvestEU-programmet bevilja statlig proprieborgen på 35 000 000
euro som säkerhet för den överenskommelse om medverkan som ingås mellan medlemsstaten
och EU-kommissionen. Säkerheten riktas uttryckligen till den del av medlemsstatens komponent
i InvestEU-fonden som gäller den andel i Europeiska regionala utvecklingsfonden som har fastställts i det partnerskapsavtal för det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland
2021—2027 som ingår i EU:s regional- och strukturpolitik.
Den statliga proprieborgen är i kraft tills den sista av de förbindelser för vilka borgen ställts har
återbetalats. Maximitiden bedöms vara cirka 20 år räknat från statsrådets beslut om proprieborgen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under kapitlet i budgetpropositionen.
Syftet med proprieborgen är att ge beredskap att använda medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden till Finlands medlemsstatskomponent i InvestEU-fonden för ersättning av eventuella
kreditförluster som finansieringsinstrumentet ger upphov till.
För att InvestEU-programmet ska kunna kanaliseras till en viss del av programmet för regionaloch strukturpolitik i medlemsstaten krävs att överenskommelsen om medverkan undertecknas av
både medlemsstaten och Europeiska kommissionen. Som ett led i avtalet ska medlemsstaten ge
en så kallad back-to-back-garanti som innebär att medlemsstaten förbinder sig att täcka sina eventualförpliktelser till Europeiska kommissionen till den del de överstiger de förväntade förlusterna.
I riktlinjerna för den regionala finansieringen för EU:s regional- och strukturpolitik 2021—2027
beslutade finanspolitiska ministerutskottet den 30 september 2021 att 2 % av EU:s andel av Europeiska regionala utvecklingsfondens finansiering och den nationella medfinansieringen anvisas
för InvestEU-programmet, varvid EU:s andel är 17,6 miljoner euro och den nationella medfinansieringen uppgår till cirka 13,8 miljoner euro, dvs. sammanlagt cirka 31,4 miljoner euro.
För InvestEU-programmet anvisas dessutom finansiering från arbets- och näringsministeriet som
enligt planerna för finansieringsinstrumentet sammanlagt uppgår till cirka 50 miljoner euro, vilket även omfattar borgensandelen. Beroende på hur förhandlingarna med kommissionen utfaller,
kommer borgensbeloppet att uppgå till högst 35 miljoner euro.

28.92
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De förluster som borgensförbindelsen eventuellt ger upphov till täcks av anslagen under arbetsoch näringsministeriets huvudtitel.
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 62 326 000 euro.
Anslaget får även användas
12) till ett belopp av högst 305 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av förvaltningen
av programmet Kreativa Europa och till nationell motfinansiering.
13) till ett belopp av högst 400 000 euro till utgifter för upprätthållandet av systemet MPASS
14) till ett belopp av högst 500 000 euro till betalning av utgifter och understöd för genomförandet av programmet Education Finland.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 12 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 12 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkterna 13 och 14
i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkter 13 och 14 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 61 880 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
446 000 euro, varav 46 000 euro föranleds av kompenseringen av minskningen av intäkterna från
penningspelsverksamheten för finansieringen av programmet Kreativa Europa och 400 000 euro
är en överföring från moment 29.10.20 för att täcka kostnaderna för upprätthållandet av MPASSsystemet för förmedling av identifieringstjänster.
Tillägget i punkt 14 i det andra stycket i beslutsdelen föranleds av att användningsändamålet utvidgas till att omfatta genomförandet av programmet Education Finland.

29.10
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
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62 326 000
500 000
242 000
64 729 000
67 956 000

10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och
fritt bildningsarbete
20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 172 489 000 euro.
Anslaget får användas
4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogrammet för den grundläggande utbildningen, 85 228 000 euro
5) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogrammet för småbarnspedagogiken, 70 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 4 och 5 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter
punkterna 4 och 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget jämfört med det belopp på 173 035 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
546 000 euro, varav 400 000 euro föranleds av en överföring till moment 29.01.02 för betalning
av utgifter för upprätthållandet av systemet för identifieringsförmedling MPASS och 146 000
euro av en överföring till moment 28.90.30 för kostnader för elevvård eller annat stöd som hänför
sig till förebyggande av mobbning eller förvägrande av undervisning.
Jämfört med budgetpropositionen föranleds överföringen från punkt 5 till punkt 4 i beslutsdelen
under momentet av det pilotförsök med förskoleundervisning och inledande undervisning som
ska inledas.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

172 489 000
-270 000
156 815 000
118 415 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för förskoleundervisning, grundläggande
utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Anslaget får användas
10) till betalning av understöd till privata utbildningsanordnare till följd av färre prestationer
inom den grundläggande utbildningen för vuxna, högst 2 400 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Punkt 10 i beslutsdelen fogas som punkt 10 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Kompletteringen av motiveringen jämfört med motiveringen i budgetpropositionen föranleds av
en omfördelning inom momentet av betalningen av statsunderstöd till den grundläggande utbildningen för vuxna på grund av en lägre finansieringsnivå till följd av coronavirussituationen.
Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats jämfört med budgetpropositionen
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

488 609 000
40 000 000
471 179 000
815 676 641

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 015 393 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 6 651 000 euro jämfört med det belopp på 1 008 742 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av den mervärdesskatt som privata anordnare av yrkesutbildning får ersättning för.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

1 015 393 000
5 000 000
17 500 000
965 952 000
963 814 656

40. Högskoleundervisning och forskning
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 375 896 000 euro.
Av anslaget har reserverats
1) 4 000 000 euro för främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen (RRF pelare 3)
2) 2 000 000 euro för nationella forskningsinfrastrukturer (RRF pelare 3)
3) 5 000 000 euro för lokala forskningsinfrastrukturer (RRF pelare 3)
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som en del av planen för återhämtning och resiliens, varav högst 220 000 euro kan användas för
verkställighetskostnader som föranleds av utlysningar om finansiering och för utgifter för avlönande av personal motsvarande tre årsverken.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det fjärde stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 4 754 000 euro jämfört med det belopp på 371 142 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av kompenseringen av den minskade intäktsföringen av avkastningen av
penningspelsverksamheten.
Ändringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av kostnaderna för verkställigheten av utlysningar om finansiering i samband med RRF.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

375 896 000
4 122 000
353 744 000
331 081 915

53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 71 501 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 629 000 euro jämfört med det belopp på 69 872 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

71 501 000
-4 122 000
76 261 000
71 301 520

70. Studiestöd
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 476 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 400 000 euro jämfört med det belopp på 473 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att inkomstgränserna för den studerandes egna inkomster temporärt
höjs med 25 procent från och med den 1 januari 2022.
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I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd (65/1994) så att inkomstgränserna enligt 17 § 1 mom. och de belopp som tillämpas vid återkrav enligt 27 § 4 mom. höjs temporärt med 25 procent.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

476 800 000
4 700 000
458 600 000
449 220 499

80. Konst och kultur
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 264 000 euro.
Fullmakt
Museiverket bemyndigas att ingå ett hyresavtal om en tilläggsbyggnad till Nationalmuseet till
den del den fullmakt som beviljats i budgeten för 2021 inte har använts.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och fullmaktspunkten i beslutsdelen fogas som en ny punkt till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 115 000 euro jämfört med det anslag på 17 149 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att indexjusteringen av lokalkostnaderna har preciserats för hyrornas del.
Genom att förnya fullmakten bereder man sig på att undertecknandet av hyresavtalet mellan Museiverket och Senatfastigheter flyttas på grund av att beredningen av planläggnings- och markanvändningsavtalet går långsammare än beräknat.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

17 264 000
—
15 000
16 886 000
14 924 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 50 455 000 euro.
Anslaget får användas
9) till etablering av utställningsarvodesmodellen och till betalning av utgifter för avlönande av
personal motsvarande högst ett årsverke för uppgifter i samband med genomförandet av utställningsarvodesmodellen
10) för understöd för filmproduktion som beviljas genom Finlands filmstiftelse.
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 9 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 9 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 10 i det andra
stycket i beslutsdelen fogas som punkt 10 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 30 599 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
19 856 000 euro, varav 5 082 000 euro föranleds av tilläggskostnader som föranleds av besvär
över projektet för totalrenovering och ombyggnad av Finlands Nationalteater och 14 774 000
euro av kompenseringen av den minskade intäktsföringen av avkastningen från penningspelsverksamheten.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 II tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

50 455 000
10 519 000
4 300 000
55 500 000
5 000 000
14 689 000
107 784 000

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 159 551 000 euro.
Anslaget får användas
8) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt
annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) samt till ett belopp av högst 2 740 000 euro för täckande av kostnaderna för
Finlands filmstiftelses understödsverksamhet
11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 38 197 000 euro för Finlands
Nationalopera och Nationalbalett, till ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och till ett belopp av högst 13 165 000 euro för Nationalgalleriet.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 8 och 11 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter
punkterna 8 och 11 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 584 000 euro jämfört med det belopp på 155 967 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 24 961 000 euro.

159 551 000
-9 069 000
190 275 000
182 294 556
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 510 000 euro jämfört med det belopp på 24 451 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att indexjusteringen av lokalkostnaderna har preciserats för hyrornas del.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

24 961 000
30 000
23 337 000
25 282 877

90. Idrottsverksamhet
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 102 145 000 euro.
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/
2014) uppgår till 1 414,74 euro per månad.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det sjätte stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 328 000 euro jämfört med det belopp på 99 817 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten. Ändringen av motiveringen
jämfört med budgetpropositionen föranleds av att pensionsbeloppet fastställs i enlighet med lagen om pension för idrottsutövare.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

102 145 000
-5 889 000
—
108 944 000
100 210 894

52. Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt till vissa understöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 46 337 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/
2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om
fritt bildningsarbete (632/1998) samt till betalning av andra understöd för främjande av motion
och idrott samt fysisk fostran i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001).
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 9 595 000 euro jämfört med det belopp på 36 742 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av kompenseringen av den minskade intäktsföringen av avkastningen från
penningspelsverksamheten.
Momentets rubrik har ändrats jämfört med rubriken i budgetpropositionen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

46 337 000
5 889 000
1 000 000
40 676 000
50 802 698

91. Ungdomsarbete
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 36 772 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 838 000 euro jämfört med det belopp på 35 934 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

36 772 000
-2 120 000
39 220 000
36 273 490

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 108 000 euro.
Anslaget får användas
3) till betalning av statsunderstöd som grundar sig på ungdomslagen (1285/2016).
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
3 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 458 000 euro jämfört med det belopp på 1 650 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av kompenseringen av den minskade intäktsföringen av avkastningen från
penningspelsverksamheten.
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2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

29.91
5 108 000
2 120 000
1 500 000
9 771 000
21 970 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 931 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 210 000 euro jämfört med det belopp på 23 721 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 30.40.62 för avlöningen av tekniskt stöd för Europeiska
havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

23 931 000
23 410 000
23 754 000

10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
År 2022 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021—2022 till ett
belopp av 100 000 000 euro och beslut om beviljande som hänför sig till EJFLU:s återhämtningsinstrument till ett belopp av 18 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter det första stycket
i den del som gäller fullmakter i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 16 700 000 euro i fullmakten för EJFLU:s återhämtningsinstrument jämfört med det
belopp på 35 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i finansieringen av återhämtningsinstrumentet som kommissionen förutsätter. Efter avdraget får beslut
om beviljande som gäller återhämtningsinstrumentet fattas till ett belopp av 18 300 000 euro
(EU 100 %).
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2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

110 245 000
6 250 000
—
65 250 000
88 326 000

43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 65 000 000 euro.
Anslaget får användas
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och under programperioden 2014—2020 och som ingås under övergångsperioden
2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för
EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt
enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkterna
2 och 3 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 20 000 000 euro (EU 100 %) jämfört med det belopp på 85 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i finansieringen av återhämtningsinstrumentet som kommissionen förutsätter. Efter avdragen och ändringarna i motiveringen till anslaget ingår inte längre de ersättningar för djurens välbefinnande som betalas med bidrag ur EJFLU:s återhämtningsinstrument i anslaget under momentet.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

65 000 000
—
65 000 000
62 767 000

54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 39 892 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 36 802 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 090 000 euro, varav 632 000 euro föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten och
2 458 000 euro av kompenseringen av den minskade intäktsföringen av avkastningen från penningspelsverksamheten.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

39 892 000
39 892 000
40 092 000
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64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
År 2022 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021—2022 till ett
belopp av 92 028 000 euro och beslut om beviljande som hänför sig till EJFLU:s återhämtningsinstrument till ett belopp av 17 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter det
första stycket i den del som gäller fullmakter i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 4 000 000 euro i fullmakten för EJFLU:s återhämtningsinstrument jämfört med det
belopp på 21 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i finansieringen av återhämtningsinstrumentet som kommissionen förutsätter. Efter avdraget får beslut
om beviljande som gäller återhämtningsinstrumentet fattas till ett belopp av 17 000 000 euro
(EU 100 %).
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

202 616 000
111 495 000
182 091 000
136 063 276

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 79 360 000 euro.
Anslaget får även användas
10) till betalning av överföringsutgifter i anslutning till verkställandet av det materiella stöd i
form av basförnödenheter som Europeiska socialfonden+ finansierar.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 10 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
10 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 77 272 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 088 000 euro. Av tillägget är 1 918 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för utveckling av informationssystem, varav 1 418 000 euro föranleds av projektet utveckling av elektroniska tjänster inom livsmedelskedjan, 500 000 euro av projektet revidering av Livsmedelsverkets
system för betalning, rapportering och uppföljning av fordringar och 170 000 euro av verkställigheten av det materiella stöd i form av basförnödenheter som ingår i ESF+-programmet.
Livsmedelsverket är den instans som förmedlar materiellt stöd i form av basförnödenheter finansierade av medel ur Europeiska socialfonden+ (ESF+) till dem som har det sämst ställt med arbets- och näringsministeriet som förvaltningsmyndighet. För verkställigheten av åtgärder som
gäller materiellt stöd av fondens medel använder Livsmedelsverket anslaget för finansiering av
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omkostnader. För det faktiska materiella stödet och förvaltningskostnaderna i samband med utdelningen till stödtagarna används Europeiska socialfondens programfinansiering till ett belopp
av uppskattningsvis 5 331 000 euro. Detta har beaktats i såväl bruttoinkomsterna som bruttoutgifterna.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

79 360 000
1 418 000
1 144 000
83 642 000
77 161 000

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 350 396 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 40 700 000 euro jämfört med det belopp på 309 696 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i finansieringen av EJFLU:s återhämtningsinstrument
som kommissionen förutsätter och gäller den andel som omfattar återhämtningsinstrumentet
(EU:s andel 100 %). Efter tillägget är anslaget under momentet 350 396 000 euro, varav
172 226 000 euro är EU-medfinansiering och 178 170 000 euro är nationell medfinansiering.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

350 396 000
73 000 000
314 190 000
246 200 000

40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 491 000 euro.
Av anslaget har som en del av planen för återhämtning och resiliens reserverats 500 000 euro för
det program som gäller tillväxt och export av vattenkompetens (RRF pelare 3).
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som sista stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 13 991 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den finansiering som anvisats för det program som gäller tillväxt och export av vattenkompetens (RRF pelare 3) och som ingår i planen för återhämtning och resiliens.
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2021 budget
2020 bokslut
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14 491 000
14 259 000
23 948 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 477 000 euro.
Anslaget får användas
5) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 120 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 5 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 420 000 euro (-6 årsverken) jämfört med det belopp på 30 897 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 32.01.02 för finansiering av förvaltningen av systemet med stöd för beskogning.
Det maximala antalet årsverken under momentet ökas med 43 årsverken med tanke på behovet
2022—2024.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

30 477 000
845 000
32 652 000
31 895 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 23 916 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs-, fiskeri- och
vattenbruksfonden (EHFVF) i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning och den nationella
lagstiftningen.
Av anslaget har 10 527 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det tredje stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 22 188 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 728 000 euro. Av detta belopp har som tillägg beaktats 1 938 000 euro till Europeiska havs-,
fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), varav 406 000 euro till EU:s medfinansiering och
1 322 000 euro till statlig medfinansiering och som avdrag 210 000 euro i överföring till moment
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30.01.01 för avlöning av tekniskt stöd för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. I
ändringen har beaktats den årliga fördelningen av EU-finansiering på medlemsstatsnivå som godkändes i juli 2021.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

23 916 000
7 270 000
21 888 000
33 243 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 328 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 290 000 euro jämfört med det belopp på 17 618 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 31.01.02 för genomförande av projektet för ett ekosystem
för elektrifierad tung trafik.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

17 328 000
1 660 000
3 000 000
14 602 000
16 525 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 94 971 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Ändringen jämfört med det belopp på 93 771 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
1 200 000 euro, varav 900 000 euro är ett avdrag på grund av att lagförslaget om transport av farliga ämnen har fördröjts och 290 000 euro är ett tillägg på grund av en överföring från moment
31.01.01 för genomförande av stödprogrammet för ett ekosystem för elektrifierad tung trafik,
750 000 euro ett tillägg för finansiering av den nationella samordningspunkten för Europeiska
kompetenscentret för cybersäkerhet, 800 000 euro ett tillägg på grund av nya uppgifter i och med
den nya färdplanen för fossilfria transporter och 260 000 euro ett tillägg på grund av den föreslagna nya 18 a § i postlagen och statsrådets förordning om understöd för tidningsutdelningen i områden som inte har tillgång till morgondistribution av tidningar fem dagar i veckan. Tillägget är
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anslag för förberedande åtgärder i anslutning till konkurrensutsättning av understödet för tidningsutdelning och förberedelser inför den samt för genomförande av en marknadsanalys.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

94 971 000
337 000
10 315 000
170 000
80 683 000
80 186 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänför sig till skötsel, användning och reparation av
trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forskningsoch utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, sjökartläggning och andra
uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen. För den serviceavgift som grundar
sig på det serviceavtal som ska ingås med trafikledningsbolaget får användas högst 150 600 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Den höjning av serviceavtalet på 4 500 000 euro jämfört med det belopp som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ordnandet av trafikledningsservicen på grund av förändringar som redan skett eller kommer att ske i verksamhetsmiljön.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

1 368 999 000
51 900 000
1 382 654 000
1 481 720 000

31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 37 400 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
Främjande av gång och cykling samt kommunernas kollektivtrafikprojekt
Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät
Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter som föranleds av
rådgivning till väglag
Sammanlagt

6 500 000
900 000
30 000 000
37 400 000
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F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 500 000 euro jämfört med det belopp på 34 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av statsunderstöd för infrastrukturprojekt i kommunerna för att främja gång
och cykling.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

37 400 000
-300 000
60 150 000
55 800 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 477 500 000 euro.
Anslaget får användas
3) till betalning av utgifterna för köp av tjänster från Fintraffic Oy eller dess dotterbolag i anslutning till den utvecklings- och verifieringsfas i projektet Digirata som budgeterats under momentet
och till pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS), som omfattar såväl bolagens serviceproduktion som de investeringar som görs för bolagens serviceproduktion.
Fullmakt
Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för de utgifter
som förbindelserna föranleder
staten, inkl. utgifter som
föranleds av förbindelser som
ingåtts tidigare budgetår (euro)

Vägprojekt
Landsväg 180 förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron
Riksväg 4 utveckling av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari
Utvecklande av riksväg 5 vägavsnittet Hurus—Hietanen
Fast förbindelse till Karlö
Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö
Förbättringen av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i
Kållby i Pedersöre
Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi
Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1
Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti
Förbättring av riksväg 8 Åbo—Björneborg vid Euraåminne
Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Hartola—Oravakivensalmi
Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet
Uleåborg—Kemi
E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och
byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen Backas
Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg

128 000 000
21 200 000
7 000 000
96 000 000
8 200 000
6 200 000
3 000 000
13 000 000
25 000 000
15 000 000
27 100 000
26 000 000
25 000 000
30 000 000
67 500 000

72

31.10

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

Riksväg 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfält vid Virmo och Luvia
Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik
Riksväg 19 Seinäjoki östra omfartsväg
Riksväg 5 vid S:t Michel
Landsväg 101 förbättring av Ring I
Riksväg 6 Taavetti—Villmanstrand
Riksväg 3 Tammerfors—Vasa, avsnittet vid Laihela, fas 1
Riksväg 22 Uleåborg—Kajana—Vartius
Riksväg 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki
Riksväg 4 Uleåborg—Kemi
Riksväg 5 S:t Michel—Juva
Riksväg 12 Lahtis södra ringväg
Riksväg 12 Tillola—Keltti
Ring I vid Bredvik
Arrangemang för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron
Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski
Banprojekt
Elektrifiering av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda
Utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata
Förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi,
mötesspår
Förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1
Utveckling av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på sträckan
Kuppis—Åbo
Pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS)
Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet
Helsingfors—Tammerfors
Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1
Oritkari triangelspår
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2
Esbo stadsbana
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki,
fas 1
Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä
Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi
Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö
Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn
Idensalmi—Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i
Idensalmi)
Förbättring av bangården i Joensuu
Österbottenbanan
Mellersta Böle, västra spåret
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1
Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen

Maximibeloppet för de utgifter
som förbindelserna föranleder
staten, inkl. utgifter som
föranleds av förbindelser som
ingåtts tidigare budgetår (euro)

30 000 000
80 000 000
77 900 000
27 000 000
32 000 000
76 000 000
27 000 000
15 000 000
22 500 000
143 000 000
121 000 000
198 000 000
15 000 000
20 000 000
7 000 000
139 000 000
10 000 000
130 000 000
15 000 000
19 000 000
33 750 000
11 000 000
8 000 000
30 000 000
15 600 000
273 000 000
137 500 000
23 000 000
81 000 000
10 500 000
62 000 000
133 500 000
55 000 000
74 000 000
674 000 000
50 100 000
150 000 000
60 000 000
210 000 000
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Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen
Elektrifiering av Nystadsbanan
Farledsprojekt
Fördjupande av havsfarleden i Ajos i Kemi
Förlängning av slussarna i Saima kanal
Höjning av vattennivån i Saima kanal
Förflyttning av Nyslotts djupfarled
Havsfarleden till Karleby
Havsfarleden till Nordsjö
Planering av farledsprojekt
Förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nådendal—Reso,
planering
Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet
Tammerfors—Uleåborg
Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan
Helsingfors—Böle
Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä
Planering av banan Seinäjoki—Vasa
Gemensamma trafikledsprojekt
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik

Maximibeloppet för de utgifter
som förbindelserna föranleder
staten, inkl. utgifter som
föranleds av förbindelser som
ingåtts tidigare budgetår (euro)

10 100 000
21 000 000

41 700 000
90 000 000
5 000 000
40 000 000
45 000 000
12 500 000

4 200 000
5 000 000
600 000
18 000 000
3 000 000
174 000 000

F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 3 till
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och tabellen i fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter motsvarande tabell i fullmaktspunkten i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 471 250 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
6 250 000 euro, varav 5 000 000 euro föranleds av projektet för förbättring av järnvägsförbindelsen Luumäki—Imatra—ryska gränsen och 1 250 000 euro av betalningen av det FSE-transportstöd som intäktsförts under moment 12.30.10 och där ett motsvarande anslag frigörs från projektet Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg och i stället avsätts för projektplanering för annan utveckling.
Jämfört med budgetpropositionen har fullmakten för projektet för Förbättringen av stamväg 68
genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre justerats med 1 200 000 euro till
6 200 000 euro, fullmakten för projektet för att förbättra anslutningarna vid Simo på avsnittet
Uleåborg—Kemi på riksväg 4 justerats med 5 000 000 euro till 25 000 000 euro, fullmakten för
projektet för förbättring av järnvägsförbindelsen Luumäki—Imatra—ryska gränsen justerats med
15 000 000 euro till 210 000 000 euro och fullmakten för projektet för att fördjupa av havsfarle-
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den i Ajos i Kemi justerats med 15 200 000 euro till 41 700 000 euro i den tablå som gäller Trafikledsprojekt från tidigare budgetår.
Till följd av ovannämnda ändringar ändras specificeringen av projekten enligt följande:
Projekt
Fullmakt att Beräknad
Färdigt för ingå avtal användning
Godkänt
trafik
mn €
mn €

Vägprojekt
Landsväg 180 förnyande av
Rävsundsbron och Hessundsbron

Tilläggsbudget III
2021
Riksväg 4 utveckling av v
Budget
ägavsnittet Äänekoski—Viitasaari
2021
Utvecklande av riksväg 5
Tilläggsvägavsnittet Hurus—Hietanen
budget VII
2020
Fast förbindelse till Karlö
Tilläggsbudget VII
2020
Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg
Tilläggsbudget
2019
Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski
Budget
2018
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 Tilläggsbudget IV
2020
Byggande av en planskild anslutTilläggsning till riksväg 15 i Paimenportti
budget IV
2020
Förbättring av riksväg 8
TilläggsÅbo—Björneborg vid Euraåminne budget IV
2020
Förbättring av riksväg 4 på avsnittet TilläggsHartola—Oravakivensalmi
budget IV
2020
Tilläggsbudget IV
2020/TilläggsbudRiksväg 4, förbättring av
get IV
anslutningarna vid Simo på avsnittet
2021
Uleåborg—Kemi
E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring
III, fas 3, avsnittet vid Askis och
Tilläggsbyggande av ytterligare körfält vid budget IV
Vandaforsen Backas
2020

Anslagsbehov
år 2022
mn €

Senare
anslagsbehov
mn €

2025

128,0

3,0

5,0

120,0

2023

21,2

5,0

10,0

6,2

2022

7,0

3,4

3,6

-

2025

96,0

4,0

24,0

68,0

2022

67,5

50,9

16,6

-

2021

139,0

133,5

5,5

-

2022

25,0

10,0

15,0

-

2022

15,0

8,0

7,0

-

2022

27,1

10,8

10,4

5,9

2023

26,0

8,0

12,0

6,0

2023

25,0

15,0

2,0

8,0

2023

30,0

20,9

8,0

1,1
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Projekt
Fullmakt att Beräknad
Färdigt för ingå avtal användning
Godkänt
trafik
mn €
mn €

Banprojekt
Förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet
Budget
Uleåborg—Kemi, mötesspår
2021
Förbättring av banan Tammerfors—
Budget
Jyväskylä, fas 1
2021
Utveckling av bangården i Åbo och
byggande av dubbelspår på sträckan
Budget
Kuppis—Åbo
2021
Elektrifiering av banavsnittet
TilläggsLaurila—Torneå—Haparanda
budget III
2021
Utvecklings- och verifieringsfasen i Tilläggsprojektet Digirata
budget III
2021
Elektrifiering av banavsnittet
Budget
Hyvinge—Hangö
2020
Förbättring av banan Kouvola—
TilläggsKotka/Fredrikshamn
budget
2019
Idensalmi—Ylivieska
Tilläggs(elektrifiering och byggande av ett
budget
triangelspår i Idensalmi)
2019
Förbättring av bangården i Joensuu Tilläggsbudget
2019
Luumäki—Imatra—ryska gränsen,
Budget
förbättring av järnvägsförbindelsen 2017/Budget 2021/
Tilläggsbudget IV
2021
Pilotprojektet Digirata (testbana och Tilläggstestlaboratorium för ETCS)
budget IV
2020
Inledande av en grundlig reparation Tilläggsav banavsnittet
budget IV
Helsingfors—Tammerfors
2020
Förbättring av bangården i Kuopio, Tilläggsfas 1
budget IV
2020
Oritkari triangelspår
Tilläggsbudget IV
2020
Utökning av kapaciteten på
Tilläggsbanavsnittet
budget IV
Helsingfors—Riihimäki, fas 2
2020

Anslagsbehov
år 2022
mn €

Senare
anslagsbehov
mn €

2023

15,0

1,0

13,0

1,0

2023

19,0

7,6

3,0

8,4

2024

33,8

2,5

10,5

20,8

2022

10,0

1,0

9,0

-

2027

130,0

5,0

8,0

117,0

2023

62,0

24,9

12,0

25,1

2024

133,5

76,7

27,0

29,8

2023

55,0

30,0

20,0

5,0

2023

74,0

41,0

20,0

13,0

2023

210,0

165,0

25,0

20,0

2024

11,0

4,0

3,0

4,0

2022

8,0

1,0

7,0

-

2023

30,0

2,5

13,0

14,5

2022

15,6

8,6

7,0

-

2027

273,0

21,5

30,0

221,5
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Projekt

Esbo stadsbana

Fullmakt att Beräknad
Färdigt för ingå avtal användning
Godkänt
trafik
mn €
mn €

Tilläggsbudget IV
2020
Förbättring av trafikkapaciteten på
Tilläggsbanavsnittet
budget IV
Uleåborg—Kontiomäki, fas 1
2020
Förbättring av banan Kontiomäki— TilläggsPesiökylä
budget IV
2020
Spårförbindelser till Kemi
Tilläggsbioproduktfabrik, vid Kemi
budget IV
2020
Farledsprojekt
Fördjupande av havsfarleden i Ajos
i Kemi

Förlängning av slussarna i Saima
kanal
Höjning av vattennivån i Saima
kanal

Budget
2021/Tilläggsbudget IV
2021
Budget
2021
Tilläggsbudget IV
2020

Planering av farledsprojekt
Planering av banan Tammerfors—
Budget
Jyväskylä
2020
Främjande av planeringen av
Tilläggshuvudbanan på avsnittet
budget IV
Tammerfors—Uleåborg
2020
Förbättrande av E18 ringvägen runt TilläggsÅbo på sträckan Nådendal—Reso, budget VII
planering
2020
Annan planering av
utvecklingsprojekt
Pågående trafikledsprojekt
sammanlagt

2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

Anslagsbehov
år 2022
mn €

Senare
anslagsbehov
mn €

2024

137,5

7,1

18,0

112,4

2022

23,0

11,0

12,0

-

2023

81,0

11,0

55,0

15,0

2023

10,5

5,0

5,0

0,5

2023

41,7

13,0

13,0

15,7

2024

90,0

1,5

24,5

64,0

2022

5,0

0,3

4,7

-

18,0

9,0

4,0

5,0

5,0

1,5

3,0

0,5

4,2

0,9

2,3

1,0

-

9,4

-

725,1

477,5

909,4

2 102,6

477 500 000
8 350 000
11 173 000
431 725 000
391 686 000
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20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under åren 2020 och 2021 får det budgeterade anslaget för betalning av understöd enligt lagen
om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för
konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017) även användas till betalning av
utgifter enligt 2 punkten.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som sjätte stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

20 241 000
30 219 000
26 650 000
23 150 000
18 741 000
61 041 000

78

Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 194 697 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 191 905 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
2 792 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 250 000 euro för behandling av understöd
för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus, 420 000 euro för förvaltningen av stöd för beskogningen av impedimentmark i överföring från moment 30.40.22, 182 000 euro för finansieringen av den nationella rådgivningen i samband med sådana uppgifter inom utkomstskyddet för
arbetslösa som ingår i kommunförsöken i överföring från moment 32.01.03 och 2 000 000 euro
för resurser för anskaffningar i samband med den nordiska arbetskraftsservicemodellen i överföring från moment 32.30.51 samt som avdrag 60 000 euro för beredskapen för omfattande invandring i överföring till moment 26.40.01.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

194 697 000
1 565 000
1 304 000
185 801 000
187 350 000

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 267 729 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 182 000 euro jämfört med det belopp på 267 911 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 32.01.02 av finansieringen av den nationella
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rådgivningen i samband med sådana uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa som ingår i
kommunförsöken.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

267 729 000
1 105 000
209 411 000
243 137 000

10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 32 880 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 5 800 000 euro jämfört med det belopp på 27 080 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av projektet TE-digi.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.

32 880 000
13 000 000
8 200 000

40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 027 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 26 000 euro jämfört med det anslag på 6 001 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för samordningsprojektet
för sysselsättning genom upphandling från moment 32.30.51.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

6 027 000
3 110 000
6 291 000
7 651 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 100 000 euro.
Anslaget får användas
3) för byggande av en nätinfrastruktur som utnyttjar kvantkryptering.
Fullmakt
År 2022 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 750 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 3 till
det andra stycket i beslutsdelen i budgetpropositionen och fullmaktspunkten i beslutsdelen blir
fullmaktspunkt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 4 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är anslagsökningen
1 400 000 euro, varav 1 300 000 euro föranleds av fördröjningar i betalningstidtabellen för en
kvantdator och 100 000 euro av riktandet av den nationella medfinansieringen till EuroQCI-projektet.
Ökningen av fullmakten jämfört med budgetpropositionen föranleds av andelen nationell medfinansiering av projektet EuroQCI.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

6 100 000
4 400 000
2 200 000

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 101 503 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 101 303 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att den nationella medfinansieringen reserveras för EuroQCI-projektet
som ingår i ansökan till programmet för ett digitalt Europa och där det byggs ett kommunikationsnät som omfattar hela Europa och som utnyttjar kvantkryptering.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

101 503 000
109 303 000
107 703 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2021 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2022 till ett belopp av högst 39 640 000 euro.
Som en del av planen för återhämtning och resiliens får det av den oanvända delen av bevillningsfullmakten för 2021 fattas beslut om beviljande för stödprogrammet för lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen (RRF pelare 1) till ett belopp av högst
1 940 000 euro. Som en del av planen för återhämtning och resiliens får det av den oanvända delen av bevillningsfullmakten för 2021 fattas beslut om beviljande för främjande av nyckelsektorer
och stärkande av kompetensen (RRF pelare 3) till ett belopp av högst 6 000 000 euro. Som en del
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av planen för återhämtning och resiliens får det av den oanvända delen av bevillningsfullmakten
för 2021 fattas beslut om stödjande av innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3) till ett belopp av
högst 10 000 000 euro. Som en del av planen för återhämtning och resiliens får det av den oanvända delen av bevillningsfullmakten för 2021 fattas beslut om strukturstöd till de kreativa branscherna (RRF pelare 3) till ett belopp av högst 1 700 000 euro.
Anslaget och fullmakten får användas
12) till den nationella medfinansieringen av anskaffningen av en superdator för företaget för ett
europeiskt högpresterande datorsystem EuroHPC.
F ö r k l a r i n g : Styckena under fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter det andra stycket under
fullmaktspunkten i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 12 i beslutsdelen fogas som punkt 12 till motsvarande stycke i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Under 2021 har fullmakten använts i mindre utsträckning än beräknat på grund av att ansökningarna för de helheter som finansieras med hjälp av EU:s återhämtningsinstrument har fördröjts.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

475 550 000
5 000 000
21 376 000
516 318 000
979 578 106

41. Energistöd (förslagsanslag)
Dessutom får anslaget och fullmakten användas för energiinvesterings- och energiinfrastrukturprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens (Statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens åren 2022—2026).
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som fjärde stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. Det nuvarande fjärde och femte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir femte och sjätte stycke.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

230 560 000
101 250 000
31 971 088

45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 532 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljats i enlighet med statsrådets förordning
om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas
(707/2013).
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i budgetpropositionen.
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Anslaget används till betalning av det investeringsstöd som 2014 beviljades för ett terminalprojekt för kondenserad naturgas (LNG).
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

5 532 000
-5 532 000
5 532 000
—

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2021 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2022 till ett belopp av högst 48 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter det andra stycket
i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

243 550 000
-80 000 000
282 800 000
174 205 319

30. Sysselsättning och företagsamhet
40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 38 420 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 6 400 000 euro jämfört med det belopp på 44 820 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att behovet av anslag som reserverats för beredskap för situationer
med plötslig strukturomvandling har preciserats.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

38 420 000
100 000
52 000 000
50 000 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2021 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2022 till ett belopp av högst 8 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som det tredje
stycket till den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
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2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
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35 630 000
-30 000 000
100 000
92 378 000
281 088 513

43. Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag)
F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks ur budgetpropositionen.
Avdraget på 87 000 000 euro föranleds av att beredningen av den lagstiftning som gäller elektrifieringsstödet fördröjts.
2022 budget

—

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 284 526 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Ändringen jämfört med det belopp på 285 896 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är
1 370 000 euro, varav som tillägg har beaktats 656 000 euro för integrationsutbildning på grund
av höjningen av flyktingkvoten till 1 500 personer med anledning av situationen i Afghanistan
och som avdrag 2 000 000 euro för en överföring av resurser för anskaffningar i samband med
den nordiska modellen för arbetskraftsservice till moment 32.01.02 och 26 000 euro för en överföring av löneutgifter och andra utgifter för samordningsprojektet för sysselsättning till moment
32.01.40.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

284 526 000
20 000 000
-12 735 000
276 306 000
332 914 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Anslaget och bevillningsfullmakten får användas
6) till utbetalning av förskott enligt artiklarna 98—102 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under programperioden 2007—2013 och artikel 139 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020, till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 143—147 i den förordningen, till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 103—104 i Europaparlamentets och rådets förordning 1060/2021 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt
9) till betalningar till följd av medlemsstaternas förpliktelser i Interreg-programmen 2021—2027.
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F ö r k l a r i n g : Punkt 6 i beslutsdelen ersätter punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 9 i beslutsdelen fogas som punkt 9 i det andra stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Genom ändringarna blir det även möjligt att använda anslaget till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 103—104 i rådets förordning 1060/2021 under programperioden
2021—2027 samt till betalningar till följd av medlemsstaternas förpliktelser i Interreg-programmen 2021—2027.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

394 233 000
-97 089 000
129 938 000
378 638 000
341 299 206

40. Specialfinansiering för företag
41. Understöd för digital flygplatsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen (688/2001) för digital flygplatsverksamhet.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Det huvudsakliga målet för programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn är att främja
branschens investeringar och en företags- och exportdriven tillväxt, i samarbete mellan den offentliga och privata sektorn samt forskningen utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara
lösningar.
Avsikten är att statsunderstödet ska beviljas för investeringshelheten Helsinki-East Aerodome
som uppfyller målen för programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn. Med hjälp av
statsunderstödet strävar man efter att göra det möjligt att utveckla området i Pyttis till en föregångare inom flygteknologi. Målet med projektet är att främja digitalisering, innovationer, kommersialisering och utvecklande av nytt.
På understödet tillämpas utöver statsunderstödslagen (688/2001) meddelandet från kommissionen om riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (EUT 2014/C 99/03) samt kommissionens förordning 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och senare gjorda ändringar i förordningen.
Om den planerade stödåtgärden inte uppfyller villkoren enligt gruppundantagsförordningen, ska
stödet anmälas till kommissionen på förhand och stödet får inte beviljas utan kommissionens godkännande. Ett undantag utgör understöd för icke-ekonomisk verksamhet som inte behöver anmälas till kommissionen och som inte omfattas av gruppundantagsförordningen.

32.50

85

En förutsättning för beviljande av understöd är att projektet har relevanta byggnadslov och miljötillstånd.
2022 budget

2 500 000

44. Evenemangsgaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 100 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av evenemangsgaranti som betalas i enlighet med lagen om
ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (435/2021).
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Evenemangsgarantin gäller evenemang som är öppna för allmänheten och som ordnas mellan den
1 juni och den 7 december 2021. Med anslaget under momentet bereder man sig på eventuella
beslut om rättelse med en behandling som infaller 2022.
2022 budget
2021 II tilläggsb.

100 000
80 000 000

50. Integration och internationell kompetens
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 156 688 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 2 475 000 euro jämfört med det belopp på 154 213 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av höjningen av flyktingkvoten till 1 500 personer med anledning av situationen i Afghanistan.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

156 688 000
171 160 000
159 668 127
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 368 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 34 168 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av det förvaltningsövergripande program som social- och hälsovårdsministeriet har inlett för att trygga tillgången på social- och hälsovårdspersonal på såväl kort som lång
sikt och som syftar till att hitta hållbara lösningar för att täcka det behov av kompetent arbetskraft
som krävs inom social- och hälsovårdsservicen med beaktande av regionala skillnader.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

34 368 000
36 018 000
33 811 000

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
7) till ett belopp av högst 980 000 euro för prisstöd för avgiftsbelagd service.
F ö r k l a r i n g : Punkt 7 i beslutsdelen fogas som punkt 7 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Prisstödet för avgiftsbelagd verksamhet behövs för att trygga verksamheten enligt 1 § i lagen om
barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (1379/2010) och för att jämna
ut kostnaderna för lokalprojekt som anknyter till statens skolhem.
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2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
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2 098 000
292 000
1 848 000
536 308

25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 41 472 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 36 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 872 000 euro, varav 2 500 000 euro föranleds av ett akut behov av byte av skivanordningar vid
FPA och 2 372 000 euro av utveckling, underhåll och användning av EU:s covidintyg och av
covid-19-pass.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

41 472 000
4 080 000
5 700 000
30 400 000
22 400 000

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 62 176 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 60 756 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 420 000 euro, varav 600 000 euro föranleds av upprätthållandet av kapaciteten för covid-19testning, 740 000 euro av utveckling av uppföljningsverksamheten och 80 000 euro av förberedelserna inför de förändringar inom elevvården som social- och hälsovårdsreformen förutsätter.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 28 442 000 euro.

62 176 000
3 673 000
10 956 000
62 072 000
74 098 000
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 28 042 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 33.60.39. Syftet med överföringen är att genomföra det kommunikationsprojekt som ingår i programmet för psykisk hälsa i arbetslivet för
Arbetshälsoinstitutets räkning.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

28 442 000
29 042 000
24 442 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 085 034 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 082 034 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 33.20.52 för betalning av lönesubventioner och startpeng.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

1 085 034 000
6 000 000
6 000 000
1 037 490 000
1 272 275 095

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 465 679 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 468 679 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 33.20.50 för betalning av lönesubventioner och startpeng.
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2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut
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1 465 679 000
-188 000 000
55 000 000
55 000 000
1 802 990 000
1 747 175 798

30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 168 750 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 23 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 145 750 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av utgifterna för läkemedels- och reseersättningar
och för ersättningar för undersökning och behandling.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

2 168 750 000
-40 000 000
2 185 300 000
1 981 208 187

40. Pensioner
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 630 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 530 000 euro jämfört med det belopp på 13 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att intäkterna av placeringsverksamhet blivit mindre än beräknat och att
utgifterna för ersättningar blivit större än beräknat.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

13 630 000
13 400 000
14 350 000
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
(reservationsanslag 2 år)
Den godtagbara kostnaden per studerande är 310,90 euro och de godtagbara totala kostnaderna
för studerandehälsovården uppskattningsvis 81 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

65 800 000
—
65 800 000
6 400 000

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 132 420 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 132 820 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 33.03.50. Syftet med överföringen är att genomföra det kommunikationsprojekt som ingår i programmet för psykisk hälsa i arbetslivet för
Arbetshälsoinstitutets räkning.
2022 budget
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

132 420 000
39 000 000
17 500 000
128 300 000
108 910 000

61. Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 132 500 000 euro.
Av anslaget har som en del av planen för återhämtning och resiliens reserverats
6) till ett belopp av högst 2 500 000 euro för att stärka den psykiska hälsan och arbetsförmågan i
arbetslivet (RRF pelare 3).
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 6 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 1 500 000 euro jämfört med det belopp på 134 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 28.01.50 för beviljande av statsunderstöd

33.70
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till Keva för utgifterna för forsknings- och utvecklingsprojektet för arbetsförmåga (RRF pelare
3).
2022 budget
2021 III tilläggsb.

132 500 000
45 000 000

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som
med stöd av 44 och 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och
används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, för utveckling av systemen för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna
vaccinationsprogrammet.
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 I tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

30 940 000
-12 600 000
223 500 000
70 000 000
30 940 000
243 740 000

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 362 440 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 332 710 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
29 730 000 euro, varav 6 798 000 euro föranleds av effekten av sänkningen av lotteriskatten,
11 700 000 euro av en outdelad andel av Penningautomatföreningens medel och 11 232 000 euro
av en lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet.
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2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

33.90
362 440 000
362 440 000
380 769 858
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 857 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 120 000 euro jämfört med det belopp på 33 977 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 35.10.66.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

33 857 000
-2 000 000
39 000
35 163 000
35 701 000

10. Miljö- och naturvård
20. Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 440 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 040 000 euro jämfört med det belopp på 1 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ombudgetering av anslaget för den andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

2 440 000
—
1 900 000
4 400 000
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66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 1 882 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 120 000 euro jämfört med det belopp på 1 762 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 35.01.01.
2022 budget
2021 budget
2020 bokslut

1 882 000
1 762 000
2 062 000

20. Samhällen, byggande och boende
37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 750 000 euro.
Anslaget får i enlighet med målen för EU:s återhämtningsinstrument användas för myndighetsbehandlingar av planläggning av, tillstånd för och anknytande utredningar till de investeringsprojekt för den gröna omställningen som i första hand stöds med medel ur återhämtningsinstrumentet.
Miljöministeriet beviljar understöd med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Understöd kan
beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem. När det gäller kommunernas understöd
hör miljöministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna. Av anslaget under momentet kan 2 %
användas till avlönande av personal vid miljöministeriet.
Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen behandlar andra investeringsprojekt än sådana som är förenliga med målen för EU:s återhämtningsinstrument kan understöd inte beviljas
för kostnader i anslutning till de andra investeringsprojekten.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har motiveringen till momentet preciserats så att de projekt
som understöds ska vara förenliga med målen för EU:s återhämtningsinstrument.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 III tilläggsb.
2020 bokslut

750 000
—
250 000
2 000 000

35.20
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60. Överföring till Statens bostadsfond
Understöd
År 2022 får Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet med stöd av statsunderstödslagen bevilja sammanlagt högst 900 000 euro ur Statens bostadsfond för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 60 % av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren
har beviljats annat understöd för samma kostnader.
F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det sjätte stycket under avsnittet Understöd i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har understödet till boenderådgivningen ändrats från 35 procent till 60 procent, vilket motsvarar procentandelen för stödet för boenderådgivning för dem som
bor i statsunderstödda ARA-bostäder enligt moment 35.20.31.
2022 budget
2021 IV tilläggsb.
2021 budget
2020 bokslut

—
—
—
—

