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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2022.

Ekonomiska utsikter

Enligt den prognos som finansministeriet publicerade i september 2022 beräknas bruttonational-
produkten öka med 1,7 % 2022, även om tillväxten klart avtar mot slutet av året. Rysslands inva-
sion av Ukraina, som inleddes i februari, pågår fortfarande och bromsar upp den ekonomiska till-
växten samt höjer priserna och kostnaderna. Dessutom avtar BNP-tillväxten till följd av höjda
konsumentpriser, eftersom hushållens svagare köpkraft bromsar upp tillväxten i den privata kon-
sumtionen. Den ökade osäkerheten skjuter också investeringarna på framtiden.

Sysselsättningsgraden har under sommaren stigit till 73,6 %, den högsta procentsatsen på över 13
år. Avmattningen i ekonomin dämpar avsevärt sysselsättningsutvecklingen, och sysselsättnings-
graden ökar inte längre avsevärt under slutet av året. Trots detta förutspås sysselsättningen öka
med 2,3 % och arbetslöshetsgraden sjunka till 6,6 % 2022. Stegringen i konsumentpriserna har
ökat till nästan 8 procent, inflationen blir mer omfattande och den ökar till 6,5 procent i genom-
snitt i år.

Obalansen mellan utgifterna och inkomsterna inom den offentliga ekonomin minskade kraftigt
förra året och fortsätter att minska ännu i år, eftersom den snabba ekonomiska tillväxten och sys-
selsättningstillväxten innebär ökade skatteinkomster och minskade arbetslöshetsutgifter. I och
med den avtagande ekonomiska tillväxten avtar ökningen av skatteinkomsterna medan utgifterna
ökar snabbt, vilket innebär att underskottet i de offentliga finanserna börjar öka på nytt nästa år.
Den strukturella obalansen i de offentliga finanserna har inte försvunnit, utan är fortfarande om-
fattande. Den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten börjar efter en kort sta-
bilisering öka på nytt nästa år.

Inkomstposter

Det föreslås att inkomstposterna höjs med sammanlagt 322 miljoner euro. Det föreslås att kalky-
len över skatteinkomster höjs med något över en miljard euro, vilket helt och hållet beror på att
intäktskalkylen över skatten på förvärvs- och kapitalinkomster har höjts. Kalkylen har höjts uti-
från en bättre prognos för skattebasen än väntat, uppgifter om högre influtna belopp än beräknat,
förhandsuppgifter som hänför sig till slutförandet av statens beskattning för 2021 samt en rättelse
av statens utdelning 2021.

Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med sammanlagt 235 miljoner eu-
ro. De kalkylerade inkomsterna ökar i synnerhet till följd av återtagandet av överförda anslag, vil-
ka beräknas inflyta till ett belopp av 300 miljoner euro mer än vad som beräknades i den ur-
sprungliga budgeten. Utvecklingen förklaras bl.a. av ett mindre kapitaliseringsbehov än beräknat
i fråga om vissa statsbolag. Uppskattningen av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter
har också höjts med 37 miljoner euro. Samtidigt har uppskattningen av Finlands andel av under-
stöden från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens sänkts med 103 miljoner euro på grund
av bättre ekonomisk utveckling än väntat i Finland.
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Det föreslås att kalkylen över ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring
av vinst sänks med 974 miljoner euro. Ändringen föranleds av att inkomsterna av försäljning av
aktier beräknas minska. Av ändringen föranleds 574 miljoner euro av att de inkomster som anvi-
sats för finansieringen av de framtidsinvesteringar som genomförts tidigare under regeringsperi-
oden beräknas inflyta 2023.

Säkerställande av Finlands försvarsberedskap samt stöd till Ukraina

Det föreslås att försvarsmaktens anslag höjs med 1,5 miljoner euro för att täcka kostnaderna för
stödet till Ukraina. Dessutom föreslås det att tilläggsanslagen för ersättande av det försvarsmate-
riel som levererats till Ukraina ska omfattas av fullmakten för materiell utveckling av Försvars-
makten (PVKEH 2022), vars totala belopp stiger med 74 miljoner euro. Utgifterna för de ersät-
tande anskaffningarna realiseras under senare år.

För stödet till Ukraina anvisas dessutom finansiering på 30 miljoner euro, som antingen används
till Finlands betalningsandel till den internationella fonden för materiellt bistånd International
Fund for Ukraine eller som direkt stöd till Ukraina så att finansieringen anvisas till Ukrainas am-
bassad i Finland för att användas till anskaffningar från den inhemska försvarsindustrin.

Det föreslås att maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvars-
makten 2018 (PVKEH 2018) höjs med 104 miljoner euro för att täcka de effekter som fördröj-
ningen av varvsarbetet inom projektet Flottilj 2020 har för Försvarsmakten. Användningen av til-
läggsfullmakten beräknas infalla åren 2025—2027.

För anskaffningen av multirollflygplan föreslås tilläggsfinansiering på 74,4 miljoner euro för att
täcka den förutsedda valutakursförlusten. I fråga om anskaffningen av jaktplan har dessutom be-
aktats en överföring på 188 miljoner euro från beställningsfullmakten till de anslag som hänför
sig till engångsanskaffningar. Genom ändringen förtydligas beställningsfullmakten så att den
omfattar de maskin-, vapen- och underhållsavtal som skaffas utomlands. I reservationsanslaget
för anskaffningen ingår de avtal som ingås i hemlandet. Ändringen genomförs inom ramen för
den totala finansiering som beviljats projektet i budgeten för 2021.

De lagändringar som gjorts i fråga om det frivilliga försvaret gör det möjligt att använda Försvars-
maktens vapen och ammunition i försvarsutbildningen. Det föreslås att den ammunition som För-
svarsmakten skaffat för utbildning ersätts genom att 175 000 euro av anslaget för stödjande av
försvarsorganisationernas verksamhet överförs till Försvarsmaktens omkostnader.

Ändringar som beror på ersättningar som hänför sig till coronaviruset

För  de  understöd  som anvisas för att täcka de kostnader som covid-19-pandemin orsakat den
offentliga social- och hälsovården 2022 föreslås en anslagsökning på 60 miljoner euro. Dessutom
föreslås det att 50 miljoner euro av det anslag som överförts från 2021 och som reserverats för
understöd återtas och ombudgeteras.

Till landskapet Åland föreslås 12,6 miljoner euro för särskilt understöd som hänför sig till covid-
19-pandemin.
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Till  Gränsbevakningsväsendet  föreslås  0,36  miljoner  euro  för  ersättande  av kostnader för
bekämpningen av covid-19-pandemin under tiden 1.4—31.7.2022.

För upprätthållandet av systemet för EU:s digitala covidintyg och för nödvändiga ändringar i sys-
temet föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro. Enligt den ursprungliga EU-förordningen var av-
sikten att systemet skulle upprätthållas fram till juni 2022. Genom en ändring som gjordes i EU-
förordningen har verksamhetsmodellen förlängts med ett år.

Nationell medfinansiering av låneprogrammet Invest EU

För den nationella medfinansieringen av programmet Invest EU föreslås 59,8 miljoner euro i be-
villningsfullmakt. Fullmakten fördelas mellan arbets- och näringsministeriets och miljöministe-
riets förvaltningsområden. Programmets nationella medfinansiering på 100 miljoner euro består
utöver denna fullmakt av en allokering på 31,6 miljoner euro av befintliga strukturfondsmedel
och en statsborgen på 8,7 miljoner euro, som ingick i den andra tilläggsbudgeten för 2022.

Interoperabiliteten mellan Europeiska unionens omfattande informationssystem

För de utgifter som föranleds av genomförandet av ett lagstiftningspaket om interoperabiliteten
mellan Europeiska unionens omfattande informationssystem (Interoperability) föreslås anslag-
sökningar till ett belopp av sammanlagt cirka 4,3 miljoner euro för inrikesministeriets, polisvä-
sendets, Gränsbevakningsväsendets, Migrationsverkets, Rättsregistercentralens och utrikesför-
valtningens omkostnader.

Bekämpning av grå ekonomi

För bekämpningen av grå ekonomi föreslås sammanlagt 120 000 euro, varav 80 000 euro anvisas
till finansministeriet för det utredningsarbete som gäller myndighetsregistret över personer som
sköter betydande offentliga uppgifter (PEP-registret) och 40 000 euro till justitieministeriet för
utredningen om underavlöning och utnyttjande av utländska arbetstagare.

Statsrådets kansli

Det föreslås att Gasonia Oy kapitaliseras med 226 miljoner euro i syfte att finansiera återbetal-
ning av bolagets banklån. Banklånet kan till följd av den försämrade ekonomiska situationen inte
skötas med utdelningen från bolaget Gasum Oy. När det nuvarande lånet förfaller till betalning
försämras lånevillkoren kännbart jämfört med nuläget.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro för översättnings- och
språktjänster.

Justitieministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att Brottspåföljdsmyndigheten anvisas cirka 0,9 miljoner euro för kostnader som för-
anleds av de höjda energipriserna.
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Inrikesministeriets förvaltningsområde

För utgifter för mottagande av flyktingar och asylsökande föreslås ett avdrag på 200 miljoner
euro som föranleds av en sänkt uppskattning av antalet personer som omfattas av mottagandet.
Av detta följer också att anslaget för stöd till mottagningsverksamhetens kunder minskas med
42,6 miljoner euro.

För polisväsendets omkostnader föreslås 2,5 miljoner euro för ett program för IKT-modernise-
ring, cirka 0,6 miljoner euro för kostnader för inrättande och införande av EU:s system för in- och
utresa och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) samt 1,5 miljoner euro för en
förbättring av säkerhetslösningarna för polisens lokaler.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås 6 miljoner euro för planering av gränshinder vid östgrän-
sen och ett pilotprojekt i anknytning till detta.

Finansministeriets förvaltningsområde

För kapitaliseringen av Gasgrid Finland Oy föreslås 105 miljoner euro i syfte att finansiera ter-
minalbolagets behov av driftskapital samt den infrastruktur som behövs.

För omkostnaderna för verket för finansiell stabilitet föreslås ett tillägg på cirka 6,9 miljoner euro
för kontosystemet inom försörjningsberedskapen.

Det föreslås ett samtycke, genom vilket statsrådet utan krav på motsäkerhet kan bevilja Finlands
Bank en statsgaranti på högst 400 miljoner euro som säkerhet för eventuella förluster som föran-
leds av ett bilateralt lån som beviljas Internationella Valutafonden till förmån för fonden Poverty
Reduction and Growth Trust (PRGT).

På grund av förändringar i valutakurserna föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för en höjning av
Internationella banken för återuppbyggnad och utvecklings och Internationella finansieringsbo-
lagets grundkapital.

I fråga om de pensioner som betalas av staten och utgifter i anslutning till dem föreslås ett avdrag
på 30 miljoner euro, som föranleds av att utgifterna för finansieringen av statens pensioner varit
lägre än beräknat 2022. På motsvarande sätt föreslås i inkomsterna (överföring från statens pen-
sionsfond) ett avdrag på 12 miljoner euro. Dessutom föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för ska-
destånd som Statskontoret betalar, inklusive för utgifterna för statens reseskadeskydd. För
Statskontorets omkostnader föreslås också ett tilläggsanslag på 375 000 euro för ytterligare kost-
nader för kommunekonomins informationstjänst. Tillägget föranleds av kostnader som är större
än väntat i anslutning till inledandet av informationstjänsten.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

För utbildning av 800 nya omsorgsassistenter föreslås en anslagsökning på cirka 8,5 miljoner eu-
ro. Av ökningen anvisas 5,4 miljoner euro för utbildning som anskaffats av Servicecentret för
kontinuerligt lärande och sysselsättning (JOTPA) och 3,1 miljoner euro för yrkesutbildning som
ordnas i form av arbetskraftsutbildning. För inledandet av utvecklingen av den behörighetsgivan-
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de utbildning som gäller rätten till yrkesutövning för sjukskötare som genomgått utbildning inom
social- och hälsovården i ett land utanför EU/EES -området föreslås 0,5 miljoner euro. För sådan
yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning som ordnas för ukrainare
föreslås ett tilläggsanslag på 3 miljoner euro.

För täckande av de ökade kostnaderna för den grundliga renoveringen av Nationalteaterns lilla
scen föreslås ett tilläggsanslag på 3,6 miljoner euro. För täckande av kostnaderna för användning
och underhåll av sanatoriefastigheten i Pemar föreslås ett tilläggsanslag på 2,8 miljoner euro.

För Riksarkivet föreslås 0,5 miljoner euro för digitala och fysiska investeringar i säkerhet.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

För räntestödet för näringsverksamhet på landsbygden föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro på
grund av att det totala beloppet av räntestöd ökar till följd av att referensräntan på lån stiger.

För veterinärvården föreslås ett tillägg på cirka 5,0 miljoner euro för lagstadgade utgifter för be-
kämpning av djursjukdomar samt för ersättningar som ska betalas med stöd veterinärvårdslagen.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att Eurocontrol-medlemsavgiften för trafikstyrningsbolaget Fintraffic Oy stöds med
cirka 3,2 miljoner euro.

För hanteringen av det eftersatta basunderhållet av transportinfrastrukturen och ökade kostnader
i anslutning till det föreslås 31,4 miljoner euro. För en förbättring av markeringen av havsfarleden
till Ingå och av Södra Finlands vinterfarled för att trygga smidiga och säkra hamnbesök vid LNG-
transporter föreslås 1,9 miljoner euro.

Det föreslås att fullmakterna för de trafikprojekt som det fattats beslut om under denna regerings-
period höjs med sammanlagt cirka 85 miljoner euro i huvudsak på grund av ökade kostnader.
Fullmakten för projektet för utvecklande av riksväg 5, vägavsnittet Hurus—Hietanen höjs från 7
miljoner euro till 12,3 miljoner euro och fullmakten för projektet för utvecklande av riksväg 4,
vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari höjs från 21,2 miljoner euro till 50 miljoner euro, eftersom
de ursprungliga kostnadsförslagen för projekten grundade sig på gamla planer. Kostnadseffekter-
na fördelar sig främst på åren 2023—2025.

Som ett nytt vägprojekt föreslås en förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemang för regionväg
562 Lentokentäntie, så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 42,6 mil-
joner euro. För projektet ansöks det också om stöd för den militära rörligheten i EU.

För projektet för vägförbindelse till Suhanko gruva föreslås en fullmakt på 3,2 miljoner euro, med
vilken staten täcker hälften av kostnaderna för projektet. Fullmakten är ett villkor för inledandet
av gruvdriften.
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Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Till arbets- och näringsbyråernas omkostnader föreslås ett tillägg på 2,4 miljoner euro för tjänster
för ukrainska arbetssökande.

Till geologiska forskningscentralens omkostnader föreslås ett tillägg på 0,7 miljoner euro för an-
skaffning av en analysator för forskning om batterimineraler och cirkulär ekonomi.

För att öka den internationella efterfrågan inom turism föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro till
Business Finlands omkostnader. Med anslaget stärks de marknadsförings- och säljfrämjande åt-
gärderna som Visit Finland vidtagit.

Från ersättningarna för Finnvera Abp:s förluster dras det av 100 miljoner euro, vilket beror på att
utfallet av ersättningarna har varit måttfullare än väntat.

Intäktsföringen i statsbudgeten av vinstutdelningen 2021 för de aktier i Fingrid Oy som ägs av
Försörjningsberedskapscentralen slopas. Förfarandet stärker Försörjningsberedskapscentralens
kassalikviditet och förbättrar möjligheterna att reagera på kommande hot och kriser.

Det föreslås ett avdrag på 133 miljoner euro när det gäller produktionsstödet för förnybar energi
på grund av att marknadspriset på el har stigit.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

För att stödja köpkraften betalas det mot slutet av 2022 ett extra barnbidrag till barnfamiljer. Där-
för föreslås ett anslagstillägg på 112 miljoner euro under momentet för familjeförmåner. Den läg-
re nativiteten än väntat minskar anslagsbehovet under momentet med 25 miljoner euro jämfört
med vad som tidigare beräknats.

Det föreslås att det till Studenternas hälsovårdsstiftelse för att avhjälpa köer inom mentalvårds-
tjänsterna anvisas ett anslag på 2,6 miljoner euro som överförts från 2021 och som reserverats för
studerandehälsovård.

För upprätthållande av strålövervakningen vid gränsövergångsställena föreslås ett tillägg på 1
miljon euro för Strålsäkerhetscentralen. Syftet med övervakningen är att förhindra olaglig import
och transitering av radioaktiva ämnen.

För ordnandet av brådskande socialservice för personer som fått avslag på sin asylansökan före-
slås ett tillägg på 0,5 miljoner euro.

Det beräknas att behovet av anslag för det allmänna bostadsbidraget i år är 60 miljoner euro min-
dre än vad som tidigare beräknats. Under momentet för utkomstskydd uppgår det minskade an-
slagsbehovet till sammanlagt cirka 280 miljoner euro. Det minskade behovet är en följd av ett
bättre sysselsättningsläge än väntat.
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Det föreslås ett avdrag på 50 miljoner euro i statens andel av de utgifter som föranleds av folk-
pensionslagen och vissa andra lagar. Ändringen föranleds av att nivån på utgifterna för bostads-
bidraget för pensionstagare och folkpensionsutgifterna är lägre än beräknat.

Miljöministeriets förvaltningsområde

När Finlands förvärv av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens minskat till följd av ett bättre
ekonomiskt läge än väntat, slopas understöden för slopande av oljeuppvärmning och understöden
till infrastrukturen för laddning av elbilar från faciliteten för återhämtning och resiliens. Anslags-
minskningarna täcks delvis genom nationell finansiering. Det föreslås att understöden för slopan-
de av oljeuppvärmning minskas med sammanlagt 33,8 miljoner euro. Det föreslås att anslagen
för infrastrukturen för laddning av elbilar minskas med sammanlagt 7,5 miljoner euro.

Statens skuldhanteringsutgifter

Det föreslås att statens skuldhanteringsutgifter höjs med 109 miljoner euro. Tillägget föranleds
av en justering av kalkylen för ränteutgifterna utifrån utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och
utvecklingen av räntenivån. Som beräkningsantagande har använts marknadsräntenivåerna vid
beräkningstidpunkten: 0,61 procent kort ränta för ränteperioder på tre månader och 1,68 procent
lång ränta för ränteperioder på tio år.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 322 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 66 miljoner euro minskar den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 statens
behov av nettoupplåning med 256 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas 2022 uppgå till
ca 18,6 miljarder euro, vilket inbegriper den beredskap på 10 miljarder euro som det beslutats om
i den tredje tilläggsbudgeten för året och som gäller lån och garantier som beviljas bolag verk-
samma på marknaden för elderivat. Statsskulden beräknas vid utgången av 2022 uppgå till cirka
147 miljarder euro, vilket är cirka 55 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Vid ändringen av inkomstposten har som ökning av posterna för skuldhantering beaktats emis-
sionsvinster och emissionsförluster, sammanlagt 662 miljoner. Nettokreditgivningen till nomi-
nellt värde ökas av emissionsförluster som uppkommer när staten säljer tilläggsposter till tidigare
emitterade referenslån för att stödja likviditeten och prisbildningen.
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Ramen för valperioden

I det allvarliga och avsevärt förändrade säkerhetspolitiska läget som berör hela Europa gjorde re-
geringen i samband med vårens plan för de offentliga finanserna ett undantag från ramen. Undan-
tagsklausulen beaktas som en strukturell korrigering av ramnivån, det vill säga ramen för valpe-
rioden höjs i enlighet med utgifterna, varvid utgifterna täcks utanför ramen. I den andra tilläggs-
budgeten för 2022 uppgick den strukturella korrigeringen till 1 991,5 miljoner euro för 2022. I
denna tilläggsbudgetproposition sänks den strukturella korrigeringen med 212,9 miljoner euro,
vilket framför allt beror på att behovet av anslag för mottagningsutgifter för migration är mindre
än beräknat. Den strukturella korrigeringen är i sin helhet 1 778,6 miljoner euro för 2022: cyber-
säkerheten 38,3 miljoner euro, gränssäkerheten och försvaret 697,0 miljoner euro, migrationshel-
heten 343,4 miljoner euro, åtgärder som stöder försörjningsberedskapen, självförsörjningen i frå-
ga om energi och den gröna omställningen 167,5 miljoner euro, försörjningsberedskapen 286,2
miljoner euro, åtgärder som vidtas på grund av höjda energipriser 124,6 miljoner euro, bistånd
till Ukraina 113,3 miljoner euro, övriga utgifter 8,4 miljoner euro.

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 34 miljoner euro. Ramutgifterna
för 2022 blir därmed 55 154 miljoner euro. Med beaktande av de strukturella ändringarna i ramen
och ökningen av ramutgifterna kvarstår 246 miljoner euro som ofördelad reserv för innevarande
år.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2021
Bokslut

2022
Godkänd

budget
(budget+

tilläggsbudgetar)

2022
Regeringens
proposition

2022
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 66 002 77 844 66 77 910
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 364 695 109 804

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 56 441 58 944 322 59 266
— Skatteinkomster 46 753 49 736 1 061 50 798
— Övriga inkomster 9 688 9 207 -739 8 468
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 307 18 900 -256 18 644
— Nettoupplåning 3 683 - - -
— Skuldhantering 624 - - -



ALLMÄN MOTIVERING
A 13

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2022 2023

24.01.20 Ombudgetering i samband med den grundliga renoveringen av 
Villa Lante. 1,3

27.10.19 Valutakursutgifterna för anskaffningen av multirollflygplanen 
behandlas ramneutralt inom den finansiering som reserverats 
för projektet i ramen för valperioden. Den finansiering som 
reserverats i ramen för valperioden har tidigare (planen för de 
offentliga finanserna 2023—2026, tilläggsbudget II 2022) 
sänkts på grund av att betalningsprofilen för anskaffningen av 
jaktplan har preciserats. 74,4

27.10.19 Överföring av finansiering från beställningsfullmakten för 
anskaffning av multirollflygplan till annan finansiering av 
anskaffningen. Beställningsfullmakten minskar med 
motsvarande belopp. 188,0 -16,0

28.80.32 Det understöd som betalas till landskapet Åland på grund av 
effekterna av covid-19-pandemin 2020 behandlas som en 
utgift utanför ramen. 12,6

29.80.50 Ombudgetering av det reservationsanslag som beviljats 
Finlands Flygmuseum. 1,5

29.01.04 Ombudgetering av anslag som beviljats i den tredje 
tilläggsbudgeten för 2021. 13,8

31.01.88 Ombudgetering i anslutning till finansieringen av 
projektbolag. 2,3

31.20.51 Ombudgetering i anslutning till anskaffningsstödet för 
renodlade elbilar. 0,5

32.30.95 Ändrad tidsmässig fördelning av betalningar i anslutning till 
projektet för påverkansinvesteringar. 1,5 -1,5

33.01.29 I den andra tilläggsbudgeten för 2022 har mervärdesskatteut-
gifter felaktigt registrerats som utgifter som ingår i ramen. 
Effekten på ramen korrigeras genom att ramnivån höjs. 4,3

35.10.61 Ombudgetering i anslutning till en försening av projekt för 
återvinning av näringsämnen. 0,6
Ett undantag från ramarna som hänför sig till det säkerhets-
politiska läget. De begränsade utgifterna täcks som utgifter 
utanför ramen och i fråga om utgifterna görs en motsvarande 
strukturell korrigering på ramnivå. Ändringar i denna tilläggs-
budgetproposition: gränssäkerheten och försvaret 7,5 miljoner 
euro, migrationshelheten -242,6 miljoner euro, åtgärder som 
stöder försörjningsberedskapen, självförsörjningen i fråga om 
energi och den gröna övergången -7,8 miljoner euro samt 
bistånd till Ukraina 30,0 miljoner euro. -212,9

Sammanlagt 87,9 -17,5



ALLMÄN MOTIVERING
A 14

De av riksdagen godkända anslagen för 2022 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
 budget

(budget+
tilläggsbudgetar)

Regeringens
 proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 133 968 000 - 133 968 000
22. Republikens president 26 845 000 - 26 845 000
23. Statsrådets kansli 447 991 000 227 000 000 674 991 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 389 896 000 2 711 000 1 392 607 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 1 063 189 000 1 687 000 1 064 876 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 2 249 260 000 -206 378 000 2 042 882 000
27. Försvarsministeriets 

förvaltningsområde 4 196 476 000 293 836 000 4 490 312 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 32 871 529 000 106 110 000 32 977 639 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 7 750 043 000 43 082 000 7 793 125 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 988 403 000 13 750 000 3 002 153 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 751 641 000 113 609 000 3 865 250 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 740 165 000 -403 392 000 3 336 773 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 16 122 834 000 -194 190 000 15 928 644 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 416 803 000 -40 550 000 376 253 000
36. Räntor på statsskulden 695 010 000 109 000 000 804 010 000
Sammanlagt 77 844 053 000 66 275 000 77 910 328 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2022 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
 budget

(budget+
tilläggsbudgetar)

Regeringens
 proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 49 736 296 000 1 061 261 000 50 797 557 000
12. Inkomster av blandad natur 6 436 105 000 235 159 000 6 671 264 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försälj-

ning av aktier och intäktsföring av vinst 2 622 187 000 -974 000 000 1 648 187 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och 

skuldhantering) 148 995 000 - 148 995 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och 
skuldhantering) 58 943 583 000 322 420 000 59 266 003 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 18 900 470 000 -256 145 000 18 644 325 000
Sammanlagt 77 844 053 000 66 275 000 77 910 328 000



IV tilläggsbudgeten för 2022

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 1 061 261 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 1 061 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg .............................. 1 061 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur 261 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet, tillägg ....... 261 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 235 159 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -3 386 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag .... -3 386 000



Avdelning 1316

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 10 000 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg .............................................................. 10 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde ..... —

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde -3 870 000
98. Inkomster från EU , avdrag ............................................................. -3 870 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 615 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg ............................................................................................... 1 615 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde -12 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond, avdrag ................................. -12 000 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 37 000 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten .............................. —
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-

område, tillägg ................................................................................. 37 000 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 8 800 000
98. Återbäringar av statsunderstöd, tillägg ............................................ 1 000 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde, tillägg .............................................................. 7 800 000

39. Övriga inkomster av blandad natur 197 000 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg ......................................... 300 000 000
20. Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens, avdrag ... -103 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -974 000 000

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier -974 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försälj-

ning av aktier, avdrag ...................................................................... -974 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN -256 145 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -256 145 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag .................................... -256 145 000

Inkomstposternas totalbelopp:

66 275 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDETS KANSLI 227 000 000

01. Förvaltning 1 000 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och special-

medarbetare (förslagsanslag), tillägg ............................................... 600 000

10. Ägarstyrningen 226 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 226 000 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 711 000

01. Utrikesförvaltningen 3 810 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 2 440 000
20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 1 370 000

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

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

30. Internationellt utvecklingssamarbete -1 099 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag .. -1 099 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 687 000

01. Ministeriet och förvaltningen 115 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 40 000
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05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 75 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde 
(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —

10. Domstolar och rättshjälp -280 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag -280 000

30. Åklagare 280 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 280 000

40. Verkställighet av straff 1 572 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 1 572 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) .................... —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -206 378 000

01. Förvaltning 26 630 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 410 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —
21. Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 220 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 26 000 000

10. Polisväsendet 557 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 5 557 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................... -5 000 000

20. Gränsbevakningsväsendet 7 110 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 1 110 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster 

(reservationsanslag 5 år), tillägg ...................................................... 6 000 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 900 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 900 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) ................................................... —
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40. Migration -241 575 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 025 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -200 000 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), 

avdrag .............................................................................................. -42 600 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 293 836 000

01. Försvarspolitik och förvaltning 29 916 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -84 000
66. Medlemsavgifter och finansieringsandelar (reservationsanslag 2 år) 30 000 000

10. Militärt försvar 263 920 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -12 104 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg . 13 799 000
19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år), tillägg 262 400 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), 

avdrag .............................................................................................. -175 000

30. Militär krishantering —
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering 

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

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 106 110 000

01. Förvaltning 105 080 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 80 000
88. Kapitalisering av Gasgrid Finland Oy (reservationsanslag 3 år) ..... 105 000 000

10. Beskattningen och Tullen 125 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 125 000

20. Tjänster för statssamfundet 375 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 375 000
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30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen 650 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsda-

ta (reservationsanslag 2 år), tillägg .................................................. 650 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning 170 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 170 000
03. Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer 

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

50. Pensioner och ersättningar -27 000 000
15. Pensioner (förslagsanslag), avdrag .................................................. -30 000 000
50. Skadestånd (förslagsanslag), tillägg ................................................ 3 000 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen -650 000
05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av 

reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år), avdrag ..... -650 000

80. Överföringar till landskapet Åland 17 489 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -3 471 000
32. Särskilda bidrag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år) .... 12 600 000
34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag), tillägg ........................ 7 300 000
35. Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning 

och resiliens (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 1 060 000

90. Stöd till kommunerna —
32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentssystem 

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

92. EU och internationella organisationer 9 871 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 6 871 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- 

och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets 
grundkapital (förslagsanslag), tillägg .............................................. 3 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) ............. —
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43 082 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom 
verksamhetsområdet 21 779 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 600 000
04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och syssel-

sättning (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................ 19 175 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag ............ -600 000
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 604 000

10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning samt fritt bildningsarbete -1 000 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -1 000 000
30. Statsandelar och statsunderstöd till driftskostnader för förskole-

undervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik 
(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -3 500 000

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter 
för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg ............................. 3 500 000

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning 6 100 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 6 100 000

40. Högskoleundervisning och forskning 1 000 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........... 500 000
53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av 

vetenskap (förslagsanslag) ............................................................... —
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 500 000

70. Studiestöd 7 000 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg .......................... 7 000 000

80. Konst och kultur 8 203 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 300 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 8 331 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), avdrag .................. -428 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 13 750 000

10. Utveckling av landsbygden 7 400 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 

3 år), avdrag ..................................................................................... -23 000 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 10 000 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år), 

tillägg ............................................................................................... 20 400 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 7 550 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 4 950 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och 

icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg ..... 2 600 000

40. Naturresursekonomi -1 200 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi 

(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -1 500 000
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 300 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) .................. —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 113 609 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 73 357 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 297 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -3 115 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ................................... 52 242 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................ 23 933 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten 28 960 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), 

tillägg ............................................................................................... 32 728 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -3 768 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) ............................ —
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20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 11 292 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-

projektet och vissa andra uppgifter som omfattas av statligt stöd 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 3 521 000

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 7 771 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE -403 392 000

01. Förvaltning 5 529 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 909 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -243 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 3 943 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 700 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 3 160 000
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —
07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader 

(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -2 700 000
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -240 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp -296 030 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -36 550 000
41. Energistöd (förslagsanslag), avdrag ................................................ -111 480 000
47. Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och 

tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år), avdrag ........... -15 000 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........ -133 000 000
49. Nationell medfinansiering av InvestEU-programmet 

(förslagsanslag) ................................................................................ —
88. Kapitalinvestering i Ilmastorahasto Oy (reservationsanslag 3 år) ... —

30. Sysselsättning och företagande -12 891 000
31. Stöd till förplägnadsföretagare (reservationsanslag 2 år) ................ 3 200 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), avdrag -16 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -1 591 000
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95. Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 1 500 000

40. Specialfinansiering för företag -100 000 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -100 000 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab 

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

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE -194 190 000

01. Förvaltning 2 400 000
25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och 

hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................. 400 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ................................... 2 000 000

02. Tillsyn 2 600 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 1 000 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 1 600 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande 
utkomststöd samt vissa tjänster 29 000 000
50. Familjeförmåner (förslagsanslag), tillägg ....................................... 87 000 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg ....................................... 2 000 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), avdrag ........................................... -60 000 000

20. Utkomstskyddet för arbetslösa -280 340 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom 

arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag ........................... -130 000 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -150 000 000
55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag), avdrag .... -340 000

40. Pensioner -48 870 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfalls-

försäkring (förslagsanslag), tillägg .................................................. 1 130 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 

vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag ....................................... -50 000 000
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 101 000 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av 

Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) .............. —
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av 

brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i 
landet (förslagsanslag), tillägg ......................................................... 500 000

38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-
kostnader (reservationsanslag 2 år) ................................................. 110 000 000

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag -9 500 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och 
pälsdjursuppfödare 20 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 20 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -40 550 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 200 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 200 000

10. Miljö- och naturvård 550 000
20. Förebyggande och eftervård av miljöskador 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) ..................... —
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), 

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

20. Samhällen, byggande och boende -41 300 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boen-

det (reservationsanslag 2 år) ............................................................ —
34. Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter 

i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år), 
avdrag .............................................................................................. -4 900 000

37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reser-
vationsanslag 3 år) ........................................................................... —

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som 
krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -7 000 000

53. Understöd för främjande av sådan infrastruktur på arbetsplatsfastig-
heter som krävs för eldriven transport (reservationsanslag 3 år), av-
drag .................................................................................................. -500 000

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) ..... —
56. Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus 

(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -28 900 000
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60. Överföring till Statens bostadsfond ................................................. —
95. Nationell medfinansiering av InvestEU-programmet 

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

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 109 000 000

01. Räntor på statsskulden 109 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg ................................ 109 000 000

Anslagens totalbelopp:

66 275 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 061 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en rättelse av statens utdelning 2021 samt av andra för-
handsuppgifter som hänför sig till slutförandet av beskattningen för 2021, höjningar av källskat-
teprognosen och prognosen för skattebasen för förvärvs- och kapitalinkomstskatten samt positi-
vare uppgifter om influtna belopp än i prognoserna. Prognosen är förenad med osäkerhet bl.a. i
fråga om influtna källskatter.

2022 IV tilläggsb. 1 061 000 000
2022 II tilläggsb. 211 000 000
2022 budget 10 944 000 000
2021 bokslut 11 342 834 388
2020 bokslut 9 317 154 368
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19. Övriga inkomster av skattenatur

11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 261 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av underhållet av det nya kontosystemet inom försörjnings-
beredskapen vid Verket för finansiell stabilitet.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.03.

2022 IV tilläggsb. 261 000
2022 budget 3 388 000
2021 bokslut 3 009 837
2020 bokslut 3 003 589
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 3 386 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av inkomstposten har som avdrag beaktats 3 500 000 euro för in-
komster av avgifterna för handläggning av visum vid Finlands beskickningar och 43 000 euro för
dubbel budgetering av förvaltningsarvodet för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Euro-
peiska kommissionen inom den ukrainska undervisningssektorn samt som tillägg beaktats
157 000 euro för inkomsterna från försäljningen av bostäder för personalen vid Finlands general-
konsulats kontor i Murmansk.

2022 IV tilläggsb. -3 386 000
2022 II tilläggsb. -9 112 000
2022 budget 24 616 000
2021 bokslut 9 359 066
2020 bokslut 28 727 512

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett högre indrivningsresultat av utsökningen än beräknat.

2022 IV tilläggsb. 10 000 000
2022 budget 77 000 000
2021 bokslut 83 678 166
2020 bokslut 84 101 161
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99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten under momentet budgeteras som
nettoinkomst.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att inkomster som inflyter under momentet
får användas till utgifter som föranleds av dröjsmålsräntor och kontoavskrivningar i fråga om
bokföringsenheterna vid justitieministeriet, Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket, Rättsregis-
tercentralen och domstolsväsendet.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning  av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under
momentet.

2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 3 000 000
2021 bokslut 3 042 032
2020 bokslut 3 220 044

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU
Under momentet dras det av 3 870 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  föranleds  av ett sänkt förskott för 2022 i samband med utgiftsredo-
görelsen för Europeiska kommissionens budgetår 2021 samt av innehållningar till följd av de
oklarheter i fråga om revisionsmyndigheten som kommit fram vid systemrevisionerna av fonder.

2022 IV tilläggsb. -3 870 000
2022 budget 33 800 000
2021 bokslut 24 599 000
2020 bokslut 23 840 463

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 615 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förfarandet för anskaffningar av försvarsmateriel från
Förenta staterna, inom vilket ränteinkomst från de betalningar som på förhand gjorts till FMS-
kontot (Foreign Military Sales) uppkommer innan medlen överförs till säljaren.

2022 IV tilläggsb. 1 615 000
2022 budget 2 717 000
2021 bokslut 3 698 649
2020 bokslut 3 294 682
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28. Finansministeriets förvaltningsområde

50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet dras det av 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring i prognosen över pensionsutgifterna.

2022 IV tilläggsb. -12 000 000
2022 budget 1 997 618 000
2021 bokslut 1 940 950 705
2020 bokslut 1 931 461 574

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Försörjningsberedskapscentralen kan låta bli att intäktsföra den vinstutdelning från Fingrid Oyj:s
aktier som influtit 2021 i statsbudgeten.
F ö r k l a r i n g : Av aktieinnehavet i Fingrid Oyj har sammanlagt 23 257 500 euro i vinstutdel-
ning influtit till Försörjningsberedskapscentralen för år 2021. Försörjningsberedskapscentralen
har orsakats betydande kostnader och har behövt rikta om sin verksamhet på grund av Rysslands
invasion av Ukraina. Dessutom uppkommer lagringskostnader på cirka åtta miljoner euro per år
för Försörjningsberedskapscentralen under de kommande fyra åren på grund av upplagring av
skyddsutrustning som hänför sig till social- och hälsovårdsministeriets begäran om stöd under
covid-19-pandemin. För att stärka Försörjningsberedskapscentralens finansiella ställning och be-
vara centralens snabba reaktionsförmåga överförs utdelningsinkomsten för 2021 av de aktier i
Fingrid Oyj som ägs av Försörjningsberedskapscentralen inte till statsbudgeten utan den kvarstår
i Försörjningsberedskapsfonden.

Det förvaltningsavtal om aktiebytesarrangemang mellan Försörjningsberedskapscentralen och fi-
nansministeriet som trädde i kraft 2015 ses över så att utdelningsinkomster i fortsättningen inte
behöver överföras. Den årliga vinstutdelning som Försörjningsberedskapscentralen erhåller på
Fingrid Oyj:s aktier och det fasta antalet aktier bestäms utifrån medeltalet av avkastningen på ut-
delningen från Gasum Oy under tidigare år. Återstoden av de aktier i Fingrid Oyj som avtalet om-
fattar överlåts utan vederlag ur Försörjningsberedskapscentralens balansräkning genom ett förfa-
rande enligt i 4 § 1 mom. i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning till staten. På statens
vägnar ingår finansministeriet och Försörjningsberedskapscentralen ett nytt avtal om överlåtelse
av aktier.

Med anledning av det som anförts ovan beräknas ingen inkomst inflyta under momentet.

2022 IV tilläggsb. —
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99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 37 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter
ökar på grund av högre priser för utsläppsrätter.

2022 IV tilläggsb. 37 000 000
2022 budget 596 400 000
2021 bokslut 566 540 010
2020 bokslut 350 193 937

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

98. Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  en precisering av uppskattningen av återbäringen av
underhållsstöd.

2022 IV tilläggsb. 1 000 000
2022 budget 163 200 000
2021 bokslut 170 301 482
2020 bokslut 106 682 614

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 7 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att en större del än beräknat återförs av anslaget för de
tjänster inom öppenvården som tillhandahålls i hemmet och som beviljats frontveteraner.

2022 IV tilläggsb. 7 800 000
2022 budget 7 050 000
2021 bokslut 47 157 351
2020 bokslut 11 162 462

39. Övriga inkomster av blandad natur

04. Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 300 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  en  precisering  av  uppskattningen  av  outnyttjade
reservationsanslag.
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2022 IV tilläggsb. 300 000 000
2022 budget 200 000 000
2021 bokslut 990 862 421
2020 bokslut 414 073 171

20. Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens
Under momentet dras det av 103 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en minskning i Finlands andel av understöden från EU:s
facilitet för återhämtning och resiliens som beror på att utvecklingen inom den finländska ekono-
min varit bättre än förväntat.

2022 IV tilläggsb. -103 000 000
2022 budget 355 000 000
2021 bokslut 271 094 341
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER,  INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet dras det av 974 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att det inte beräknas inflyta inkomster av försäljning av
aktier.

2022 IV tilläggsb. -974 000 000
2022 budget 2 409 000 000
2021 bokslut 2 074 869 120
2020 bokslut 936 651 874
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 256 145 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av inkomstposten har som ökning av posterna för skuldhantering
beaktats emissionsvinster och emissionsförluster, sammanlagt 662 000 000 euro. Till följd av de
ovannämnda  ändringarna  och  de  ändringar  i inkomstposter och anslag som föreslås i denna
tilläggsbudgetproposition  kan  det  under  nettoupplåningen  till nominellt värde antecknas ett
avdrag på 918 145 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till
19 306 325 000 euro år 2022.

Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 18 644 325 000
euro år 2022.

2022 IV tilläggsb. -256 145 000
2022 III tilläggsb. 10 000 000 000
2022 II tilläggsb. 1 266 663 000
2022 I tilläggsb. 594 041 000
2022 budget 7 039 766 000
2021 bokslut 4 307 064 736
2020 bokslut 18 962 445 477

Inkomster och utgifter (mn euro)

Nettoupplåning till nominellt värde 19 306
Emissionsvinster 9
Emissionsförluster -671
Nettoinkomster 18 644
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att statsrådets resurser för översättnings- och språktjäns-
ter har stärkts.

2022 IV tilläggsb. 400 000
2022 II tilläggsb. 11 707 000
2022 budget 133 081 000
2021 bokslut 137 816 000
2020 bokslut 132 324 000

02. Avlöningar  till  ministrarna  och  deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds närmast av ersättningar för karenstid till följd av omsätt-
ningen av statssekreterare och specialmedarbetare samt av semesterersättningar till ministrar,
statssekreterare och specialmedarbetare.
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2022 IV tilläggsb. 600 000
2022 II tilläggsb. 96 000
2022 budget 11 447 000
2021 bokslut 11 393 098
2020 bokslut 10 998 050

10. Ägarstyrningen

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 226 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kapitaliseringen av Gasonia Oy i syfte att finansiera åter-
betalning av bolagets banklån.

2022 IV tilläggsb. 226 000 000
2022 II tilläggsb. 212 000 000
2022 budget 5 700 000
2021 bokslut 355 700 000
2020 bokslut 705 700 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 440 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 300 000 euro av genomförandet av ett lagstiftningspa-
ket om interoperabiliteten mellan Europeiska unionens omfattande informationssystem, som ge-
nomförs i Finland inom ramen för projektet Interoperability, 1 056 000 euro är en överföring från
moment 24.30.66 för tre extra uppgifter på viss tid inom utvecklingssamarbetet vid ministeriet
och vid Finlands ambassad i Kiev för att hantera krisen i Ukraina och 84 000 euro är en överföring
från moment 27.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom försvars-
förvaltning vid Finlands delegation vid Nato.

2022 IV tilläggsb. 2 440 000
2022 II tilläggsb. 2 415 000
2022 budget 262 367 000
2021 bokslut 251 655 000
2020 bokslut 239 721 000

20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 370 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 1 370 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av att
projektet för en grundlig renovering av Villa Lante, som används av vetenskapsinstitutet i Rom,
har fördröjts på grund av covid-19-pandemin.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 1 370 000
2022 budget 1 896 000
2021 bokslut 2 987 000
2020 bokslut 2 978 000
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10. Krishantering

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

F ö r k l a r i n g : Tillägget under punkt 24 i dispositionsplanen föranleds av den allmänna förhöj-
ningen av lönerna och ökade löneutgifter till följd av specialarrangemang i anslutning till covid-
19-pandemin. Tillägget täcks med anslag under punkt 09 i dispositionsplanen.

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

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. -2 500 000
2022 budget 53 080 000
2021 bokslut 34 707 327
2020 bokslut 26 543 522

Dispositionsplan (euro)

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 108 000
05. Gemensamma utgifter 7 644 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för 

utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 9 625 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 367 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 16 944 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 367 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 194 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 501 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 670 000
24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 537 000
25. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 623 000
Sammanlagt 50 580 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för 
utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering -60 000

24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini +60 000
Sammanlagt -
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30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 099 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Från punkt 2 i dispositionsplanen dras det av 43 000 euro på grund av dubbel
budgetering av förvaltningsarvodet för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska
kommissionen inom den ukrainska undervisningssektorn. Förvaltningsarvodet har budgeterats
under moment 24.01.01. Samtidigt dras det från punkt 2 i dispositionsplanen av 1 056 000 euro,
som är en överföring till moment 24.01.01 för att finansiera tre extra uppgifter på viss tid inom
utvecklingssamarbetet vid ministeriet och vid ambassaden i Kiev för att hantera krisen i Ukraina.

Dessutom höjs anslaget under punkt 1 i dispositionsplanen med 7 000 000 euro, av vilka
5 000 000 euro riktas till FN:s befolkningsfond (UNFPA), 1 000 000 euro till FN:s drog- och
brottsbekämpningsbyrå (UNODC) och 1 000 000 euro till den gemensamma fonden Agenda
2030. Anslaget under punkt 5 i dispositionsplanen höjs med 4 600 000 euro, varav 917 000 euro
riktas till Afrikas horn, 2 000 000 euro till Somalia, 683 000 euro till Syrien och 1 000 000 euro
till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA). På motsvarande sätt dras det
från punkt 2 i dispositionsplanen av 8 955 000 euro, från punkt 3 i dispositionsplanen 1 500 000
euro och från punkt 4 i dispositionsplanen 1 145 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 229 214 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 203 676 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 45 755 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 48 555 000
5. Humanitärt bistånd 127 650 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom 

utvecklingssamarbetet 4 755 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 2 050 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om 

utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 87 950 000
9. Räntestödsinstrument 24 900 000
Sammanlagt 774 505 000

1) I anslaget ingår sammanlagt 1 663 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska 
kommissionen och 1 500 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete +7 000 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner -10 054 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -1 500 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land -1 145 000
5. Humanitärt bistånd +4 600 000
Sammanlagt -1 099 000
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2022 IV tilläggsb. -1 099 000
2022 II tilläggsb. 68 759 000
2022 budget 706 845 000
2021 bokslut 770 259 000
2020 bokslut 735 536 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  genomförandet  av  ett  utredningsprojekt  om  under-
avlöning och  utnyttjande  av  utländska  arbetstagare  i  anslutning  till åtgärdsprogrammet för
bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

2022 IV tilläggsb. 40 000
2022 II tilläggsb. 784 000
2022 budget 24 823 000
2021 bokslut 24 817 000
2020 bokslut 23 788 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av ett lagstiftningspaket om interoperabi-
liteten mellan Europeiska unionens omfattande informationssystem som genomförs i Finland
inom ramen för projektet Interoperability.

2022 IV tilläggsb. 75 000
2022 II tilläggsb. 330 000
2022 budget 9 788 000
2021 bokslut 8 792 000
2020 bokslut 8 090 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget under momentets tvååriga användningstid får
användas  till avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken för uppgifter för viss tid,
inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst, i syfte att främja produktivitetsåtgärder.
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Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget som reserverats för de temporära til-
läggsresurser för behandling av miljötillstånd får användas under momentets tvååriga använd-
ningstid till  avlönande  av  personal motsvarande högst 20 årsverken för uppgifter för viss tid,
inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 2 215 000
2022 budget 7 562 000
2021 bokslut 3 395 000
2020 bokslut 2 578 000

10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 280 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  föranleds  av  en  överföring till moment 25.30.01 i anslutning till
manuell klassificering av bevis.

2022 IV tilläggsb. -280 000
2022 II tilläggsb. 9 675 000
2022 budget 281 327 000
2021 bokslut 296 092 000
2020 bokslut 261 254 000

30. Åklagare

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  en överföring från moment 25.10.03 i anslutning till
manuell klassificering av bevis.

2022 IV tilläggsb. 280 000
2022 II tilläggsb. 1 167 000
2022 budget 55 130 000
2021 bokslut 57 320 000
2020 bokslut 51 541 000
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40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 572 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 656 000 euro av att ett rättegångsärende som hänför sig
till arbetstidslagstiftningen har avgjorts i godo och 916 000 euro av att priset på elenergi har stigit.

2022 IV tilläggsb. 1 572 000
2022 II tilläggsb. 5 102 000
2022 budget 233 651 000
2021 bokslut 248 064 000
2020 bokslut 222 418 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas under momentets treåriga använd-
ningstid till avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 4 700 000
2021 bokslut 4 700 000
2020 bokslut 4 700 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 410 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 190 000 euro av effektiviseringen av bekämpningen av
penningtvätt och finansiering av terrorism inom sektorn för icke-vinstdrivande aktörer (NPO)
och  220 000  euro  av  genomförandet  av ett lagstiftningspaket om interoperabiliteten mellan
Europeiska unionens omfattande informationssystem (Interoperability).

2022 IV tilläggsb. 410 000
2022 II tilläggsb. 1 338 000
2022 budget 16 274 000
2021 bokslut 16 256 000
2020 bokslut 15 072 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 220 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det återtagna anslaget ombudgeteras under moment 26.01.21.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2022 IV tilläggsb. —
2021 bokslut 1 744 000
2020 bokslut 1 594 000
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21. Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 220 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det anslag som återtas under moment
26.10.20.

2022 IV tilläggsb. 220 000
2022 II tilläggsb. -330 000
2022 budget 1 672 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 13 000 000 euro och
av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 13 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 26 000 000
2022 budget 8 000 000
2021 bokslut 13 159 000
2020 bokslut 27 967 000

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 557 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 500 000 euro av en IKT-modernisering inom polisvä-
sendet, 1 500 000 euro av en förbättring av säkerhetslösningarna för polisväsendets lokaler,
888 000 euro av genomförandet av ett lagstiftningspaket om interoperabiliteten mellan Europe-
iska unionens omfattande informationssystem (Interoperability), 623 000 euro av kostnader för
inrättande och införande av EU:s system för in- och utresa och EU-systemet för reseuppgifter och
resetillstånd (ETIAS) och 46 000 euro av förhindrandet av spridningen av terroristiskt webbinne-
håll.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online och till lag om ändring
av 1 § i lagen om verkställighet av bötesstraff. Propositionen har också ekonomiska konsekvenser
för moment 31.01.02.
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2022 IV tilläggsb. 5 557 000
2022 II tilläggsb. 17 109 000
2022 budget 806 318 000
2021 bokslut 838 534 000
2020 bokslut 802 366 000

20. Utgifter  för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av mindre användning av anslaget än beräknat under detta
år och av den uppskattade användningen i slutet av året.

2022 IV tilläggsb. -5 000 000
2022 budget 7 608 000
2021 bokslut 3 608 000
2020 bokslut 1 608 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 110 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 750 000 euro av genomförandet av ett lagstiftningspaket
om interoperabiliteten mellan Europeiska unionens omfattande informationssystem (Interopera-
bility) och  360 000 euro av ersättandet av kostnader för bekämpningen av covid-19-pandemin
under tiden 1.4—31.7.2022.

2022 IV tilläggsb. 1 110 000
2022 II tilläggsb. 25 169 000
2022 I tilläggsb. 1 485 000
2022 budget 274 752 000
2021 bokslut 285 033 000
2020 bokslut 268 494 000
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70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett pilotprojekt med stängsel vid östgränsen.

2022 IV tilläggsb. 6 000 000
2022 II tilläggsb. —
2022 I tilläggsb. —
2022 budget 5 000 000
2021 bokslut 191 019 000
2020 bokslut 160 010 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 800 000 euro av den anskaffning av släckningsbilar som
krävs för ökningen av antalet personer som genomgår räddningsutbildning och 100 000 euro av
projektplanering som gäller de ändringar i lokaler som krävs för ökningen av antalet personer
som genomgår räddningsutbildning.

2022 IV tilläggsb. 900 000
2022 II tilläggsb. 716 000
2022 budget 22 620 000
2021 bokslut 19 557 000
2020 bokslut 19 648 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av över-
föringsutgifter.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 5 000 000
2022 budget 3 000 000
2021 bokslut 3 071 841
2020 bokslut 2 548 343
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40. Migration

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 025 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av ett lagstiftningspaket om interoperabi-
liteten mellan Europeiska unionens omfattande informationssystem (Interoperability).

2022 IV tilläggsb. 1 025 000
2022 II tilläggsb. 9 394 000
2022 budget 65 367 000
2021 bokslut 70 822 000
2020 bokslut 57 387 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 200 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  föranleds  av  att  antalet  personer  som  omfattas  av mottagandet
beräknas minska.

2022 IV tilläggsb. -200 000 000
2022 II tilläggsb. 400 216 000
2022 budget 72 091 000
2021 bokslut 83 935 000
2020 bokslut 97 433 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 42 600 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget på särskilda humanitära grunder eller för
uppfyllande av internationella förpliktelser i enlighet med 93 § i utlänningslagen (301/2004) får
användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspen-
ning och utkomststöd till personer som tas till Finland.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  föranleds  av  att  antalet  personer  som  omfattas  av mottagandet
beräknas minska.

2022 IV tilläggsb. -42 600 000
2022 II tilläggsb. 95 157 000
2022 budget 21 428 000
2021 bokslut 15 590 955
2020 bokslut 19 963 529
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 84 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgif-
ter för en specialsakkunnig inom försvarsförvaltning vid Finlands delegation vid Nato.

2022 IV tilläggsb. -84 000
2022 II tilläggsb. 128 000
2022 budget 16 542 000
2021 bokslut 16 515 000
2020 bokslut 16 821 000

66. Medlemsavgifter och finansieringsandelar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro.
Anslaget  får  användas  till betalning av medlemsavgifter och frivilliga betalningsandelar samt
finansiella bidrag till nationella och internationella sammanslutningar
F ö r k l a r i n g : Anslaget används som stöd till Ukraina antingen som finansieringsandelar till
internationella fonder eller till finansiering av anskaffningar som görs i Finland.

2022 IV tilläggsb. 30 000 000

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 12 104 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 15 783 000 euro.
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Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att 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
169 313 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2022).
F ö r k l a r i n g : I  ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 13 624 000 euro för en över-
föring av anskaffningar till moment 27.10.18 och som tillägg 1 520 000 euro för kostnader för
stödet till Ukraina.

Avsikten  är  att  ombudgetera  det  återtagna  anslaget, eftersom betalningstidpunkterna för de
anskaffningar  av  underhåll  av  materiel  som  gjorts med hjälp av beställningsfullmakter för
omkostnader  flyttas  till 2023 och 2024, och reservationsanslaget för 2021 är inte längre dispo-
nibelt då.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Behovet  av  att  ändra  beställningsfullmakterna  föranleds  av  att  betalningstidpunkterna för
anskaffningar av underhåll av materiel skjuts fram och av nya avtalsarrangemang. Ändringarna i
beställningsfullmakterna  genomförs  inom  de  ramar  för  statsfinanserna  som  fastställts för
försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av ändringarna i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstabellen enligt följande:

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

2022 2023 2024 2025 2026—

Sammanlagt
fr.o.m.

2022

Gamla 
beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2018 4 800 4 800
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2019 8 250 8 250
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2020 19 645 6 192 9 790 35 627
Beställningsfullmakten för 
partnerskap 2020 som gäller 
underhåll (Millog 2020) 126 092 126 092 125 692 125 692 377 076 880 644
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2021 98 745 45 190 12 400 9 205 3 500 169 040
Gamla 
beställningsfullmakter 
sammanlagt 257 532 177 474 147 882 134 897 380 576 1 098 361
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2022 IV tilläggsb. -12 104 000
2022 II tilläggsb. 203 521 000
2022 budget 1 961 003 000
2021 bokslut 1 960 070 000
2020 bokslut 1 974 942 999

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 799 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 759 032 000 euro av anslaget får användas till be-
talning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställ-
ningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmak-
ter.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 i syfte att förbättra det militära försvarets pre-
stationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmak-
ten så att de 2022—2028, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda
staten utgifter på högst 386 578 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av För-
svarsmakten, PVKEH 2022).
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det maximala beloppet för beställningsfull-
makten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2018 (PVKEH 2018) höjs med 104 000 000
euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst
2 009 922 000 euro 2018—2028.
F ö r k l a r i n g : Av  tillägget  är  13 624 000 euro för anskaffning av försvarsmateriel en över-
föring från moment 27.10.01 och 175 000 euro en överföring från moment 27.10.50 för att täcka
kostnaderna för de patroner som Försvarsutbildningsföreningen behöver vid skjutning.

Av ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvars-
makten 2022 (PVKEH 2022) med 231 113 000 euro utgör 74 013 000 euro ersättning för mate-
rielstöd som levererats till Ukraina och 157 100 000 euro anslag för ett tidigarelagt projekt inom
Försvarsmaktens utvecklingsprogram, vars avtal det är ändamålsenligt att ingå 2022. Tidigare-
läggningen av projektet genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvars-
ministeriets förvaltningsområde.

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2022 106 464 41 074 13 122 8 653 169 313
Ny beställningsfullmakt 
sammanlagt 106 464 41 074 13 122 8 653 169 313

Fullmakter sammanlagt 257 532 283 938 188 956 148 019 389 229 1 267 674

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

2022 2023 2024 2025 2026—

Sammanlagt
fr.o.m.

2022
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Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvars-
makten 2018 (PVKEH 2018) med 104 000 000 euro föranleds av de konsekvenser som fördröj-
ningen av varvsarbetet inom projektet Flottilj 2020 har för Försvarsmakten.

Till följd av de ovannämnda ändringarna uppskattas det att 522 553 000 euro av anslaget kommer
att användas 2022 till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 7 915 000
euro till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställ-
ningsfullmakter samt 759 032 000 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

På grund av ändringarna i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstabellen enligt följande:

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

2022 2023 2024 2025 2026—

Sammanlagt
fr.o.m.

2022

Gamla 
beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
Försvarsmakten (PVKEH 2017) 20 772 35 287 20 087 32 684 108 830
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
Försvarsmakten (PVKEH 2018) 238 148 281 080 276 720 202 148 99 450 1 097 546
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
Försvarsmakten (PVKEH 2019) 6 550 6 550
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
Försvarsmakten (PVKEH 2020) 16 700 7 680 6 970 2 065 5 525 38 940
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
Försvarsmakten (PVKEH 2021) 191 940 254 111 191 451 41 625 68 733 747 860
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 474 110 578 158 495 228 278 522 173 708 1 999 726

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för 
materiell utveckling av 
Försvarsmakten 
(PVKEH 2022) 48 443 50 724 110 311 52 070 125 030 386 578
Beställningsfullmakten för 
förbättrande av försvarsförmågan 
(PVPAR 2022) 655 700 332 250 290 250 460 500 1 738 700
Nya beställningsfullmakter 
sammanlagt 48 443 706 424 442 561 342 320 585 530 2 125 278

Fullmakter sammanlagt 522 553 1 284 582 937 789 620 842 759 238 4 125 004
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2022 IV tilläggsb. 13 799 000
2022 II tilläggsb. 455 839 000
2022 budget 819 862 000
2021 bokslut 504 311 000
2020 bokslut 779 398 000

19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 262 400 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det maximala beloppet för avtal som gäller anskaffning
av multirollflygplan och avtal som har direkt samband med dem minskas med 188 000 000 euro
så att statens utgifter för avtalen åren 2021—2031 får uppgå till högst 9 212 000 000 euro på pris-
nivån vid tidpunkten för sändandet av den slutliga anbudsförfrågan (beställningsfullmakten för
anskaffning av multirollflygplan, HX 2021).
F ö r k l a r i n g : Av tillägget riktas 188 000 000 euro till punkt 02. i dispositionsplanen, vilket
förtydligar momentets struktur så att beställningsfullmakten omfattar de maskin-, vapen- och un-
derhållsavtal som skaffas utomlands. I reservationsanslaget för anskaffningen ingår de avtal som
ingås i hemlandet. Maximibeloppet för beställningsfullmakten minskar i motsvarande grad. Änd-
ringen genomförs inom ramen för den totala finansiering som beviljats projektet i budgeten för
2021.

Av tillägget riktas 74 400 000 euro till punkt 04. i dispositionsplanen, som är beredskap för den
förlust som beror på förändringar i valutakurserna 2022 med antagandet att eurons kurs i förhål-
lande till Förenta staternas dollar är 1 EUR = 1,00 USD. Beställningsfullmakten HX 2021 och
reservationsanslaget under momentet är bundna till den valutakursnivå som noterades vid tid-
punkten för sändandet av den slutliga anbudsförfrågan den 29 januari 2021.

Dispositionsplan (1 000 euro)

01. Utgifter för användning av beställningsfullmakten för anskaffning av 
multirollflygplan 2021 (HX 2021) -

02. Övrig finansiering av anskaffningen av multirollflygplan (högst) 211 751
03. Indexutgifter 29 700
04. Valutakursutgifter 88 577
Sammanlagt 330 028

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

2022 2023 2024 2025 2026—

Sammanlagt
fr.o.m.

2022

Beställningsfullmakten för 
anskaffning av multiroll-
flygplan 2021 (HX 2021) - 1 000 000 1 155 000 1 415 000 4 742 000 8 312 000
Utgifter sammanlagt - 1 000 000 1 155 000 1 415 000 4 742 000 8 312 000
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2022 IV tilläggsb. 262 400 000
2022 II tilläggsb. -1 454 872 000
2022 budget 1 522 500 000
2021 bokslut 1 479 000 000
2020 bokslut 10 000 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet dras det av 175 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 27.10.18 och föranleds av lagändringar
som gjorts i fråga om det frivilliga försvaret och som i fortsättningen gör det möjligt att använda
Försvarsmaktens vapen och ammunition i Försvarsutbildningsföreningens utbildning.

2022 IV tilläggsb. -175 000
2022 II tilläggsb. 3 163 000
2022 budget 4 972 000
2021 bokslut 4 708 000
2020 bokslut 3 652 000

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Genom ändringarna i dispositionsplanen inleds förberedelserna för att stärka
KFOR-insatsen i Kosovo från och med mars 2023. Ändringsbehoven täcks med anslag under
punkt 20 i dispositionsplanen.

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 085 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 643 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 800 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 4 770 000
06. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 382 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 8 713 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 16 800 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 378 000
12. Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 280 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 6 215 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 2 800 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 340 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för 

eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 22 497 000
Sammanlagt 67 178 000
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 2 905 000
2022 budget 64 273 000
2021 bokslut 58 023 000
2020 bokslut 59 386 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) +1 325 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för 

eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering -1 325 000
Sammanlagt -
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett projekt inom åtgärdsprogrammet för bekämpning av
grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, där det utarbetas en bedömningspromemoria om inrät-
tandet av ett myndighetsregister (PEP-registret) över personer som sköter betydande offentliga
uppgifter.

2022 IV tilläggsb. 80 000
2022 II tilläggsb. 454 000
2022 budget 35 866 000
2021 bokslut 33 824 000
2020 bokslut 34 924 000

88. Kapitalisering av Gasgrid Finland Oy (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 105 000 000 euro.
Anslaget får användas för en investering i form av eget kapital som görs i Gasgrid Finland Oy.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är avsett att användas som en investering i form av eget kapital i bola-
get Gasgrid Finland Oy:s dotterbolag Floating LNG Terminal Finland Oy. Med anslaget finan-
sieras terminalbolagets behov av driftskapital, förlängning av överföringsnätet för naturgas,
hamnkonstruktioner i Ingå samt ombyggnadsarbeten på fartyget.

2022 IV tilläggsb. 105 000 000

10. Beskattningen och Tullen

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av finansieringen av den nationella finansieringsandelen på
20 procent i det finansiella instrumentet CCEI. Syftet med det finansiella instrumentet är att stöd-
ja medlemsländernas möjligheter att skaffa instrument som möjliggör tullövervakning med hjälp
av vilka kontroller kan utföras effektivt och framgångsrikt. Stödet omfattar anordningar som möj-
liggör icke-intrusiva kontroller, upptäckt av föremål som göms i kroppen, övervakning av strå-
lande ämnen, laboratorieanalys, fältanalys av prover och manuella anordningar.

2022 IV tilläggsb. 125 000
2022 II tilläggsb. 5 367 000
2022 budget 187 831 000
2021 bokslut 195 176 000
2020 bokslut 171 856 000

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 375 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnader som är större än väntat i anslutning till inledan-
det av kommunekonomins informationstjänst.

2022 IV tilläggsb. 375 000
2022 II tilläggsb. 535 000
2022 I tilläggsb. 4 500 000
2022 budget 37 016 000
2021 bokslut 42 392 000
2020 bokslut 34 454 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 650 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för finansiering av ett rätts-
skyddsprojekt.

2022 IV tilläggsb. 650 000
2022 II tilläggsb. 5 567 000
2022 budget 58 251 000
2021 bokslut 56 366 000
2020 bokslut 56 206 000
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40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  är en överföring från moment 32.30.51 till uppgifter inom den
riksomfattande tillsynen över kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen.

2022 IV tilläggsb. 170 000
2022 II tilläggsb. 8 191 000
2022 budget 61 782 000
2021 bokslut 65 097 000
2020 bokslut 59 585 000

03. Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för anställning
av visstidsanställd och ordinarie personal motsvarande högst tre årsverken.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 2 718 000
2021 bokslut 220 000
2020 bokslut 222 000

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring i prognosen över pensionsutgifterna.

2022 IV tilläggsb. -30 000 000
2022 budget 5 001 708 000
2021 bokslut 4 859 835 551
2020 bokslut 4 836 825 438

50. Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en preciserad uppskattning av ersättningar som baserar
sig på statens ansvar, ersättningar för resekostnader i samband med vaccinationer mot covid-19
och ersättning för eventuella negativa effekter av vaccinationer mot covid-19 som tas utomlands.
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2022 IV tilläggsb. 3 000 000
2022 budget 38 740 000
2021 bokslut 40 354 472
2020 bokslut 35 077 647

70. Utvecklande av statsförvaltningen

05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälso-
vården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för anställning
av visstidsanställd och ordinarie personal motsvarande högst 15 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Med  anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 50 000 000
2022 I tilläggsb. —
2022 budget 175 300 000
2021 bokslut 74 534 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 650 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 28.30.03 för finansiering av ett rätts-
skyddsprojekt.

2022 IV tilläggsb. -650 000
2022 II tilläggsb. 23 056 000
2022 budget 35 597 000
2021 bokslut 25 931 000
2020 bokslut 10 172 000

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 471 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  föranleds  av ändringar i de inkomstposter som ligger till grund för
avräkningsbeloppet.
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2022 IV tilläggsb. -3 471 000
2022 II tilläggsb. -752 000
2022 budget 202 470 000
2021 bokslut 194 916 832
2020 bokslut 219 780 717

32. Särskilda bidrag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 600 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av särskilda bidrag enligt 51 § i självstyrelselagen för Åland
(1144/1991).
F ö r k l a r i n g : Ålandsdelegationen har beviljat Ålands landskapsregering ett särskilt bidrag på
17 537 120 euro på grund av effekterna av covid-19-pandemin 2020. Vid dimensioneringen av
anslaget har beaktats det anslag på 5 miljoner euro som beviljats under momentet år 2020.

2022 IV tilläggsb. 12 600 000
2020 bokslut 5 000 000

34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en preciserad uppskattning av den skatteavräkning som
ska återföras till landskapet Åland enligt 49 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

2022 IV tilläggsb. 7 300 000
2022 budget 84 800 000
2021 bokslut 79 600 000

35. Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning och resiliens (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 060 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att förskott på anslaget kan betalas ut.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av Finlands förvärv från faciliteten för återhämtning och
resiliens och en precisering av Ålands andel.

Kompletteringen  av  motiveringen  föranleds av att anslaget kan betalas som förskott till land-
skapet Åland för finansiering av åtgärderna i landskapets plan för återhämtning och resiliens.

2022 IV tilläggsb. 1 060 000
2022 budget 7 464 000
2021 bokslut 1 500 000
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90. Stöd till kommunerna

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentssystem (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 8 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 10 000 000
2021 bokslut 17 000 000
2020 bokslut 10 000 000

92. EU och internationella organisationer

Samtycke
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet kan bevilja Fin-
lands Bank en statsgaranti på högst 400 miljoner euro som säkerhet för eventuella förluster som
föranleds av ett bilateralt lån som beviljas Internationella Valutafonden till förmån för fonden Po-
verty Reduction and Growth Trust (PRGT).
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av att Finlands andel på 300 miljo-
ner euro särskilda dragningsrätter i verksamheten vid Internationella valutafondens fond Poverty
Reduction and Growth Trust. För Finlands andel svarar Finlands Bank och enligt 7 § i lagen om
Finlands Bank (214/1998) ska Finlands Bank ha tillräckliga säkerheter i sin kreditgivning.

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 871 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 6 610 000 euro av kostnaderna för inrättandet av ett kon-
tosystem inom försörjningsberedskapen och 261 000 euro av underhållskostnaderna 2022 för
kontosystemet inom försörjningsberedskapen. Underhållskostnaderna täcks med de förvaltnings-
avgifter av skattenatur som tas ut inom branschen och budgeteras under moment 11.19.11.

2022 IV tilläggsb. 6 871 000
2022 budget 3 388 000
2021 bokslut 3 397 000
2020 bokslut 3 633 000
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68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens
samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att US-dollarn har stärkts i förhållande till euron.

2022 IV tilläggsb. 3 000 000
2022 budget 13 200 000
2021 bokslut 13 924 257
2020 bokslut 12 968 651

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år.
F ö r k l a r i n g : Momentet har ändrats till ett reservationsanslag för att man ska kunna bereda
sig på en eventuell ökning av avgifterna 2023—2025 bland annat till följd av läget i Ukraina.

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

2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 2 605 000 000
2021 bokslut 2 425 400 000
2020 bokslut 2 087 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning,  kyrkliga  ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhets-
området

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 1 600 000 euro av anslaget får användas till finan-
siering av utvecklingsprojekt som har godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 600 000 euro av en överföring från moment 29.01.21 för
finansiering av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprojekt och 1 000 000 euro av
en överföring från moment 29.10.01 för finansiering av undervisnings- och kulturministeriets ut-
vecklingsprojekt och akuta behov av anslag.

2022 IV tilläggsb. 1 600 000
2022 II tilläggsb. 156 000
2022 budget 18 574 000
2021 bokslut 18 114 000
2020 bokslut 17 797 000

04. Omkostnader  för  Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 175 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 13 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 375 000 euro av utbildningen för omsorgsassistenter
och uppsökande verksamhet och stödåtgärder i anknytning till den samt 13 800 000 euro av om-
budgetering av det återtagna anslaget. Användningstiden för anslaget behöver förlängas, efter-
som betalningen för de upphandlingsbeslut som fattades 2022 ska göras 2023. Tjänsteproducen-
terna betalas när den upphandlade utbildningen har genomförts.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2022 IV tilläggsb. 19 175 000
2022 budget 14 450 000
2021 bokslut 49 100 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring till moment 29.01.01 för finansiering av
undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprojekt.

2022 IV tilläggsb. -600 000
2022 II tilläggsb. -204 000
2022 budget 2 611 000
2021 bokslut 3 161 000
2020 bokslut 2 661 000

53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 604 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att 10 604 000 euro av anslaget har reserverats för betalning
av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF
pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 1 604 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ombudgetering av det återtagna anslaget för betalning av
utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pe-
lare 3). Användningstiden för anslaget behöver förlängas på grund av att anvisningarna från EU
har fördröjts och på grund av den tid som de diskussioner som förts med kommissionen har tagit.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 1 604 000
2022 budget 16 010 000
2021 bokslut 6 210 000
2020 bokslut 46 510 000
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10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt 
fritt bildningsarbete

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 29.01.01 för finansiering av undervis-
nings- och kulturministeriets utvecklingsprojekt och akuta behov av anslag.

2022 IV tilläggsb. -1 000 000
2022 II tilläggsb. 314 000
2022 budget 42 514 000
2021 bokslut 42 260 000
2020 bokslut 36 245 000

30. Statsandelar och statsunderstöd till driftskostnader för förskoleundervisning, grundläggande
utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 63 500 000 euro av anslaget får användas för be-
talning av bidrag till småbarnspedagogik för barn till asylsökande och personer som får tillfälligt
skydd.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  föranleds  av  en överföring till moment 29.10.31 för ordnandet av
undervisning i finska och svenska för asylsökande från Ukraina.

2022 IV tilläggsb. -3 500 000
2022 II tilläggsb. 126 000 000
2022 budget 488 609 000
2021 bokslut 490 713 396
2020 bokslut 815 676 641

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att oberoende av maximiantalet enheter som berättigar till
statsandel får av anslaget användas högst 16 830 000 euro som en statsandel på 100 procent för
utbildning som godkänts i integrationsplanen för invandrare.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds av en överföring från moment 29.10.31 för ordnandet av
undervisning i finska och svenska för asylsökande från Ukraina.
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2022 IV tilläggsb. 3 500 000
2022 II tilläggsb. 1 500 000
2022 budget 173 241 000
2021 bokslut 169 770 477
2020 bokslut 181 190 453

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 100 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av 1 005 636 000
euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesut-
bildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/
2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av
statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen, varav 70 000 000 euro för att anställa
lärare och handledare, öka antalet undervisningstimmar för timlärare samt för behovsprövade
höjningar av den basfinansiering som beviljas för att anställa stödpersonal för undervisningen.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkes-
utbildningen är högst 184 800 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför
sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 400 studerandeår.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 000 000 euro av yrkesutbildning och utbildning som
handleder för examensutbildning som ordnas för ukrainska flyktingar och 3 100 000 euro av en
ökning av den utbildning av omsorgsassistenter som ordnas i form av arbetskraftsutbildning.

2022 IV tilläggsb. 6 100 000
2022 II tilläggsb. 26 000 000
2022 budget 1 015 393 000
2021 bokslut 987 512 055
2020 bokslut 963 814 656

40. Högskoleundervisning och forskning

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av digitala och fysiska investeringar i säkerhet.

2022 IV tilläggsb. 500 000
2022 II tilläggsb. 120 000
2022 budget 19 548 000
2021 bokslut 19 935 000
2020 bokslut 19 608 000
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53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för avlönande
av personal motsvarande högst 6 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av behovet att betala löneutgifter
för Institutet för de inhemska språken med vinstmedel från penningspel.

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

2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 71 501 000
2021 bokslut 71 997 924
2020 bokslut 71 301 520

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
Motiveringen  till  momentet  ändras  så att högst 12 650 000 euro av anslaget får användas till
annan behovsprövad finansiering av yrkeshögskolor.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att den behörighetsgivande utbildning som gäller rätten
till yrkesutövning för sjukskötare som genomgått utbildning inom social- och hälsovården i ett
land utanför EU/EES -området utvecklas.

2022 IV tilläggsb. 500 000
2022 II tilläggsb. 1 000 000
2022 budget 919 696 000
2021 bokslut 896 993 000
2020 bokslut 949 472 000

70. Studiestöd

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 000 000 euro av en ökning av beloppet av betalnings-
befrielser och 3 000 000 euro av en ökning av utgifterna för borgensansvar.

2022 IV tilläggsb. 7 000 000
2022 budget 132 200 000
2021 bokslut 118 464 789
2020 bokslut 102 952 280
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80. Konst och kultur

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ökning av kostnaderna för reparationer av bostäder.

2022 IV tilläggsb. 300 000
2022 II tilläggsb. 411 000
2022 budget 2 105 000
2021 bokslut 2 803 000
2020 bokslut 3 200 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 331 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
för att täcka kostnader för användning och underhåll av sanatoriefastigheten i Pemar.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till att täcka lo-
kalkostnader för Bulevardens Teaterförening rf.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 1 500 000 euro av anslaget får
användas till beviljande av understöd för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 603 000 euro av ökade kostnader för den grundliga re-
parationen av Nationalteaterns lilla scen, 2 800 000 euro av kostnader för användning och under-
håll av sanatoriefastigheten i Pemar och 428 000 euro av en överföring från moment 29.80.53 för
att täcka lokalkostnader för Bulevardens Teaterförening rf.

Av tillägget är 1 500 000 euro ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av under-
stödet till Finlands Flygmuseum för att skaffa en ny lokal som motsvarar Flygmuseets behov. Ge-
nomförandet av projektet har fördröjts och det är därför behövligt att förlänga användningstiden
för det understöd som beviljats för projektet.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 8 331 000
2022 II tilläggsb. -10 000
2022 I tilläggsb. 28 180 000
2022 budget 53 640 000
2021 bokslut 90 008 000
2020 bokslut 107 784 000
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53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet dras det av 428 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring till moment 29.80.50 för att täcka lokal-
kostnader för  Bulevardens Teaterförening rf till följd av försäljningen av Alexandersteaterns
fastighet.

2022 IV tilläggsb. -428 000
2022 budget 24 961 000
2021 bokslut 23 181 622
2020 bokslut 25 282 877
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

10. Utveckling av landsbygden

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 23 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till övergångsperioden 2021—2022 till ett belopp av 77 000 000 euro och beslut om beviljande
som hänför sig till återhämtningsmedel i EJFLU till ett belopp av 18 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget på 23 000 000 euro i fullmakten anvisas för investeringsbidrag till
jordbruket under övergångsperioden. Av avdraget i fråga om anslaget är 20 400 000 euro en över-
föring till moment 30.10.43 och 2 600 000 euro en överföring till moment 30.20.43 i enlighet
med den ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020
som godkändes den 16 augusti 2022. Av avdraget är 9 660 000 euro en EU-andel och 13 340 000
euro statens andel.

2022 IV tilläggsb. -23 000 000
2022 II tilläggsb. 7 000 000
2022 budget 110 245 000
2021 bokslut 71 500 000
2020 bokslut 88 326 000

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att det totala beloppet av räntestöd ökar till följd av att
referensräntan på lån stiger.

2022 IV tilläggsb. 10 000 000
2022 budget 15 000 000
2021 bokslut 13 158 342
2020 bokslut 12 705 663
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43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är i enlighet med den ändring av programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland 2014—2020 som godkändes den 16 augusti 2022 en överföring från
moment 30.10.40 och avsikten är att tillägget ska anvisas för utbetalning av ersättningar för dju-
rens välbefinnande för stödåren 2021 och 2022. Av tillägget är 8 568 000 euro en EU-andel och
11 832 000 euro statens andel.

2022 IV tilläggsb. 20 400 000
2022 budget 65 000 000
2021 bokslut 65 000 000
2020 bokslut 62 767 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 950 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 750 000 euro av kostnader för bekämpning av djursjuk-
domar och 2 200 000 euro av en ökning av de ersättningar som betalas till kommunerna med stöd
av veterinärvårdslagen (765/2009).

2022 IV tilläggsb. 4 950 000
2022 budget 5 948 000
2021 bokslut 10 265 448
2020 bokslut 6 128 717

43. Miljöersättningar,  ekologisk  produktion,  rådgivning  och  icke-produktiva investeringar
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är i enlighet med den ändring av programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland 2014—2020 som godkändes den 16 augusti 2022 en överföring från
moment 30.10.40 och avsikten är att tillägget ska anvisas för finansieringen av rådgivningsåtgär-
der. Av tillägget är 1 092 000 euro en EU-andel och 1 508 000 euro statens andel.

2022 IV tilläggsb. 2 600 000
2022 budget 350 396 000
2021 bokslut 387 190 000
2020 bokslut 246 200 000
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40. Naturresursekonomi

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  är  en andel av det avdrag som gäller finansieringen av klimatsäkra
åtgärder inom markanvändningssektorn i enlighet med uppdateringen av Finlands återhämtnings-
och resiliensplan.

2022 IV tilläggsb. -1 500 000
2022 II tilläggsb. 3 000 000
2022 budget 30 477 000
2021 bokslut 33 497 000
2020 bokslut 31 895 000

31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ombudgetering av anslagen för projektet för restaure-
ring av översvämningsvallar.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 300 000
2022 budget 10 836 000
2021 bokslut 8 636 000
2020 bokslut 18 566 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 20 313 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av att inledandet av det program för Finland
2021—2027 som finansieras ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för-
dröjs. Europeiska kommissionen godkände programmet den 3 augusti 2022. På grund av att ge-
nomförandet fördröjs har kommissionen beslutat att överföra de anslag som anvisats för genom-
förandet av programmet år 2021 till de senare åren. I budgeten för 2021 har det för genomförandet
av programmet anvisats ett anslag på sammanlagt 20 313 000 euro, varav den nationella andelen
är 9 205 000 euro och EU-andelen är 11 108 000 euro. I enlighet med kommissionens beslut åter-
tas anslaget och det kommer att budgeteras på nytt i budgetarna för 2023—2025.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 7 391 000
2022 budget 23 916 000
2021 bokslut 29 158 000
2020 bokslut 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 tillägg på 297 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stödet till de civila flygtrafiktjänsterna i Ukraina och
Moldavien.

2022 IV tilläggsb. 297 000
2022 II tilläggsb. 289 000
2022 budget 17 328 000
2021 bokslut 19 262 000
2020 bokslut 16 525 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 115 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 43 000 euro för att förhindra
spridningen av terroristiskt webbinnehåll och som tillägg av engångsnatur 3 242 000 euro som
föranleds av medlemsavgiften för 2022 till Europeiska organisationen för flygtrafiktjänst Euro-
control och som avdrag 150 000 euro avlägsnandet av ekonomiska konsekvenser av lagförslaget
om transport av farliga ämnen till följd av att lagens ikraftträdande fördröjs, 6 000 000 euro i
överföring av det anslag som är avsett för informationssäkerhetssedlar till moment 31.20.51 samt
250 000 euro i överföring av det anslag som är avsett för den nationella självfinansieringen av
cyberkompetensprojekt till moment 31.20.51.

2022 IV tilläggsb. -3 115 000
2022 II tilläggsb. 7 449 000
2022 budget 94 971 000
2021 bokslut 91 505 000
2020 bokslut 80 186 000
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29. Mervärdesskatteutgifter  inom  kommunikationsministeriets  förvaltningsområde  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 52 242 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en nivåförändring.

2022 IV tilläggsb. 52 242 000
2022 budget 472 758 000
2021 bokslut 477 223 882
2020 bokslut 489 670 704

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 23 933 000 euro.
Anslaget får användas till investeringar i aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital i
de projektbolag som ska bildas och ägas direkt av kommunikationsministeriet samt till myndig-
hetsavgifter för bildandet av bolagen. Det inbetalda kapitalet får användas av projektbolag som
bildats och ägs direkt av kommunikationsministeriet, för att täcka planeringskostnader för banor
mot Åbo och Tammerfors och en bana österut och kostnader för organisering av verksamheten
samt övriga kostnader. I planeringsbolagen ska statens ägarandel vara minst 51 procent. En för-
utsättning för kapitaliseringen är att städerna och eventuella andra offentliga samfund som drar
nytta av projekten förbinder sig att betala en del av de totala kostnaderna för planeringen, så att
statens andel av kostnaderna blir högst 51 procent. I frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt
betydande överlåter staten till ingen del sin beslutanderätt till projektbolagen.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 23 933 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är en ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av att det
i början av projektbolagens verksamhet är svårt att uppskatta den exakta tidpunkten för kostna-
derna.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 23 933 000
2021 bokslut 6 000 000
2020 bokslut 37 371 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 32 728 000 euro.
Återtagandet  på  600 000  euro  i den andra tilläggsbudgeten 2022 av det treåriga reservations-
anslag som beviljats i budgeten 2020 upphävs.
F ö r k l a r i n g : Vid  ändringen  av anslaget har som tillägg beaktats 31 428 000 euro som för-
anleds av hanteringen av det eftersatta underhållet och kostnadsökningen och 1 900 000 euro som
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föranleds av en förbättring av markeringen av havsfarleden till Ingå och av Södra Finlands vin-
terfarled för att trygga smidiga och säkra hamnbesök vid LNG-transporter samt som avdrag
600 000 euro som teknisk korrigering i den andra tilläggsbudgeten för 2022 på grund av ombud-
geteringen i anslutning till byggandet av en bro för lätt trafik i Emäjoki. Genomförandet av pro-
jektet i Emäjoki fortsätter dock med statens finansieringsandel på 600 000 euro.

Upphävandet av återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 32 728 000
2022 II tilläggsb. 40 600 000
2022 budget 1 387 239 000
2021 bokslut 1 434 554 000
2020 bokslut 1 481 720 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 3 768 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning
till det projekt som gäller
1) byggande av planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti, så att projektet inklusive de
tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 17 000 000 euro
2) förbättring  av  banan  Tammerfors—Jyväskylä,  fas  1, så att projektet inklusive de tidigare
ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 24 500 000 euro
3) riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 31 000 000 euro
4) riksväg 5, utvecklande av vägavsnittet Hurus—Hietanen, så att projektet inklusive de tidigare
ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 12 300 000 euro
5) elektrifiering  av  banavsnittet  Laurila—Torneå—Haparanda,  så  att  projektet inklusive de
tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 18 000 000 euro
6) förbättring av bangården i Joensuu, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 83 000 000 euro
7) förbättring av bangården i Kuopio, fas 1, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen
får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 42 000 000 euro
8) Idensalmi—Ylivieska, elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi, så att pro-
jektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
64 000 000 euro
9) utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1, så att projektet inklu-
sive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
155 000 000 euro
10) riksväg 4, utvecklande av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari, så att projektet inklusive de
tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 50 000 000 euro
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11) fast förbindelse till Karlö, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra
utgifter för staten till ett belopp av högst 106 000 000 euro
12) främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg, så att projek-
tet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
6 800 000 euro
13) utvecklande av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo, så
att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 54 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i an-
slutning till projektet förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemang för regionväg 562, Lento-
kentäntie, så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 42 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 3 788 000 euro som korri-
gering av den andra tilläggsbudgeten för 2022 samt som tillägg 20 000 euro som utgifter för pro-
jektet förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemang för regionväg 562, Lentokentäntie.

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut

Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti
Fullmakten för projektet justeras med 2 000 000 euro från 15 000 000 euro till 17 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av ökade kostnader.

Förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1
Fullmakten för projektet justeras med 5 500 000 euro från 19 000 000 euro till 24 500 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av ett mer omfattande och preciserat projektinnehåll.

Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1
Fullmakten för projektet justeras med 6 000 000 euro från 25 000 000 euro till 31 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av att kostnaderna har stigit och av att antalet grundförstärk-
ningar har ökat jämfört med planeringsskedet.

Riksväg 5, utvecklande av vägavsnittet Hurus—Hietanen
Fullmakten för projektet justeras med 5 300 000 euro från 7 000 000 euro till 12 300 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av att den ursprungliga fullmakten beviljades på basis av en
15 år gammal vägplan, och därefter har vägens skick försämrats och kraven stigit.

Elektrifiering av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda
Fullmakten för projektet justeras med 8 000 000 euro från 10 000 000 euro till 18 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av den kostnadskalkyl som preciserats i banplaneringsfasen
är högre än beräknat.

Förbättring av bangården i Joensuu
Fullmakten för projektet justeras med 9 000 000 euro från 74 000 000 euro till 83 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av ökade kostnader.
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Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1
Fullmakten för projektet justeras med 12 000 000 euro från 30 000 000 euro till 42 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av ökade kostnader och av byggandet av en växelförbindelse
som behövs för en smidig genomfart av godstrafiken.

Idensalmi—Ylivieska, elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi
Fullmakten för projektet justeras med 5 500 000 euro från 58 500 000 euro till 64 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av ökade kostnader.

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1
Fullmakten för projektet justeras med 5 000 000 euro från 150 000 000 euro till 155 000 000 eu-
ro. Justeringen av fullmakten föranleds av ökade kostnader.

Riksväg 4, utvecklande av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari
Fullmakten för projektet justeras med 28 800 000 euro från 21 200 000 euro till 50 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av att den ursprungliga fullmakten beviljades på basis av en
vägplan som var på väg att föråldras. De trafiktekniska lösningarna, projektets omfattning och
kostnadskalkylerna var inte längre aktuella. I och med tilläggsplaneringen har kostnadskalkylen
för projektet stigit. Dessutom har kostnadsnivån för byggandet stigit.

Fast förbindelse till Karlö
Fullmakten  för  projektet  justeras med 10 000 000 euro från 96 000 000 euro till 106 000 000
euro. Justeringen av fullmakten föranleds av ökade kostnader.

Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg
Fullmakten för projektet justeras med 1 800 000 euro från 5 000 000 euro till 6 800 000 euro. Jus-
teringen av fullmakten föranleds av en precisering av projekthelheten, en allmän höjning av kost-
nadsnivån för planeringsarbetet samt av det behov av ytterligare utredningar som kommit fram
under projektets gång.

Utveckling av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo
Fullmakten för projektet justeras med 20 250 000 euro från 33 750 000 euro till 54 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av att kostnader ökat och av att projektets innehåll preciserats
och utvidgats.

Som motivering till ett nytt projekt föreslås följande:

Förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemang för regionväg 562, Lentokentäntie
I projektet förbättras trafikarrangemangen på riksväg 9, trafiken görs smidigare, restiderna för-
kortas och trafiksäkerheten förbättras. I projektet ersätts de nuvarande plankorsningarna för riks-
väg 9 och regionväg 562 med planskilda anslutningar och ersättande vägförbindelser. Riksvägs-
avsnittet genomförs som en väg med 2+2 körfält och där byggs en reservlandningsplats. Dessut-
om förbättras gång- och cykelvägarna och det företas regleringar av privata vägar. Projektet
stöder utvecklandet av markanvändningen inom planeringsområdet.
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2022 IV tilläggsb. -3 768 000
2022 II tilläggsb. -15 556 000
2022 budget 477 500 000
2021 bokslut 451 248 000
2020 bokslut 391 686 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet som gäller byggandet av en
vägförbindelse till Suhanko, så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
3 150 000 euro, under förutsättning att gruvdriften har inletts.
F ö r k l a r i n g : Inom projektet för vägförbindelse till Suhanko gruva byggs en ca 10 kilometer
lång vägförbindelse från stamväg 78 mellan Rovaniemi och Ranua till gruvområdet i Suhanko.
Byggandet av gruvan och dess drift förutsätter vägförbindelse. Projektet är samhällsekonomiskt
lönsamt när förhållandet nytta/kostnad är 5,4. Projektet är förenligt med den riksomfattande tra-
fiksystemplanen.

Byggandet av vägen till gruvan i Suhanko ingår i Trafikledsverkets investeringsprogram (korg
1B), som ett villkor för en samfinansieringslösning. Vägprojektet ska genomföras enligt model-
len med avtalsbaserad samfinansiering enligt den riksomfattande trafiksystemplanen samt enligt
en efterfinansieringsmodell, där gruvbolaget först finansierar byggandet av vägförbindelsen helt
och hållet. Statens andel av landsvägavsnittet ska vara 50 %, dock högst 3,15 miljoner euro, som
staten betalar tillbaka till gruvbolaget under förutsättning att gruvdriften har inletts. Behovet av
statliga anslag hänför sig uppskattningsvis till åren 2027—2028.

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

2022 IV tilläggsb. —
2021 bokslut 7 550 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet och vissa andra
uppgifter som omfattas av statligt stöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 521 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 3 521 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av att an-
slaget som beviljats 2020 till vissa delar kommer att användas under åren efter 2022.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2022 IV tilläggsb. 3 521 000
2022 II tilläggsb. 4 700 000
2022 budget 15 000 000
2021 bokslut 5 050 000
2020 bokslut 10 605 000

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 771 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 541 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att 1 500 000 euro av anslaget har reserverats för projektet
för utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik (RRF pelare 3).
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för statsunderstöd som be-
talas i form av informationssäkerhetssedlar samt för den nationella självfinansieringen av cyber-
kompetensprojekt i små och medelstora företag.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 6 000 000 euro som föran-
leds av en överföring från moment 31.01.02 till statsunderstöd som betalas i form av informa-
tionssäkerhetssedlar och 250 000 euro som föranleds av en överföring från moment 31.01.02 till
den nationella självfinansieringen som betalas som statsunderstöd för cyberkompetensprojekt i
små och medelstora företag, 521 000 euro som föranleds av en ombudgetering av det återtagna
anslaget för anskaffningsstödet för renodlade elbilar och 3 500 000 euro som föranleds av en ti-
digareläggning av anslaget till anskaffningsstöd för renodlade elbilar från 2023.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 500 000 euro för stöd för anskaffning och
konvertering  av  fordon  som drivs med alternativa drivkrafter (RRF pelare 3) till följd av upp-
dateringen av EU:s plan för återhämtning och resiliens.

Till följd av anslagsöverföringarna och kompletteringen av motiveringen till momentet har till
dispositionsplanen fogats punkterna Statsunderstöd som betalas i form av informationssäkerhets-

Dispositionsplan (euro)

Anskaffningsstöd för renodlade eldrivna personbilar inklusive stöd för etanol- och 
gaskonverteringar för personbilar 13 521 000
Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar 4 500 000
Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar 5 000 000
Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik (RRF pelare 3) 1 500 000
Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 8 600 000
Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 841 000
Prisstöd för lotsning i Saimenområdet och upprätthållande av beredskap för lotsning 3 800 000
Statsunderstöd som betalas i form av informationssäkerhetssedlar 6 000 000
Nationell självfinansieringsandel för små och medelstora företags 
cyberkompetensprojekt 250 000
Sammanlagt 44 012 000
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sedlar och Nationell självfinansieringsandel i små och medelstora företag för cyberkompetens-
projekt.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 7 771 000
2022 II tilläggsb. 15 500 000
2022 budget 20 741 000
2021 bokslut 98 760 000
2020 bokslut 61 041 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 909 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att 2 099 000 euro av anslaget har reserverats för en reform
av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3).
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 626 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 829 000 euro av en överföring av finansieringen av refor-
men av det kontinuerliga lärandet (RFF pelare 3) från moment 32.01.02 och 80 000 euro av en
överföring från moment 32.01.08 på grund av senareläggningen av utvidgningen av kemikaliesä-
kerhetslagens tillämpningsområde till 2023.

Av återtagandet av anslaget anvisas 100 000 euro för investeringar i energiinfrastruktur (RRF pe-
lare 1), 100 000 euro för investeringar i ny energiteknik (RRF pelare 1), 106 000 euro för avskilj-
ning och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1), 20 000 euro för direkt
elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer (RRF pelare 1) samt 300 000 euro för
det anslag som reserverats för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3). Återtagan-
det beror på att behovet av anslag flyttas till 2023.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 909 000
2022 II tilläggsb. 320 000
2022 budget 38 207 000
2021 bokslut 38 401 000
2020 bokslut 37 137 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 243 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget har reserverats
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1) 60 000 euro för stärkande av Navigatorernas sektorsövergripande kompetens (RRF pelare 3)
2) 1 176 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) och
3) 70 000 euro för programmet för påskyndande av tillväxten (RRF pelare 3)
som en del av planen för återhämtning och resiliens.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 100 000 euro för handlägg-
ning av understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus, 225 000 euro för utgifter som för-
anleds av brexitjusteringsreserven, 361 000 euro som en överföring från moment 32.30.51 för ut-
gifter för projektet Från familjeledighet till arbetslivet samt som avdrag 1 100 000 euro för bort-
fallet av finansiering för slopande av oljeuppvärmning (RRF pelare 1) och 829 000 euro som en
överföring av finansiering för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) till moment
32.01.01.

2022 IV tilläggsb. -243 000
2022 II tilläggsb. 6 566 000
2022 budget 194 857 000
2021 bokslut 188 670 000
2020 bokslut 187 350 000

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 943 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 400 000 euro av tryggandet av tjänster för ukrainska ar-
betssökande, 483 000 euro av reformen av arbets- och näringstjänsterna, 700 000 euro av en över-
föring från moment 32.30.51 för avlöningen av samordnare för arbetsförmågan och 360 000 euro
av en överföring från moment 32.30.51 för handläggningen av kostnadsersättningar enligt pröv-
ning.

2022 IV tilläggsb. 3 943 000
2022 II tilläggsb. -764 000
2022 budget 267 929 000
2021 bokslut 210 516 000
2020 bokslut 243 137 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av anskaffningen av en analysator för forskning om batteri-
mineraler och cirkulär ekonomi.

2022 IV tilläggsb. 700 000
2022 II tilläggsb. 228 000
2022 budget 32 845 000
2021 bokslut 33 347 000
2020 bokslut 34 386 000
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05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 160 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att 6 000 000 euro av anslaget har reserverats för hållbar
och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3).
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 160 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av åtgärder för att främja den internatio-
nella efterfrågan på turism till Finland, 160 000 euro av att det återtagna anslaget ombudgeteras
för behandling av covid-19-stöd och 1 000 000 euro av en omfördelning av stödet för en hållbar
och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3).

Återtagandet av anslaget beror på att de uppgifter som hänför sig till covid-19-stödet fortsätter
2023.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 3 160 000
2022 II tilläggsb. 523 000
2022 budget 108 763 000
2021 bokslut 107 268 000
2020 bokslut 112 280 000

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av ersätt-
ning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i för-
ordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).
F ö r k l a r i n g : Med  anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 168 000
2022 budget 18 928 000
2021 bokslut 18 460 000
2020 bokslut 18 200 000

07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen  föranleds av att ikraftträdandet av det enhetliga patentsystemet
senareläggs till 2023.



32.20 87

2022 IV tilläggsb. -2 700 000
2022 budget 12 936 000
2021 bokslut 6 227 112
2020 bokslut 6 569 938

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 240 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att utvidgningen av kemikaliesäkerhetslagens tillämp-
ningsområde skjuts fram till 2023. Av avdraget utgör 80 000 euro en överföring till moment
32.01.01.

2022 IV tilläggsb. -240 000
2022 II tilläggsb. 610 000
2022 budget 22 495 000
2021 bokslut 21 706 000
2020 bokslut 20 625 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 36 550 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp
av högst 571 518 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att 14 700 000 euro av fullmakten har reserverats
för värdekedjan för mikroelektronik (RRF pelare 2), 7 300 000 euro av fullmakten har reserverats
för utvecklingsmiljöer för 6G, artificiell intelligens och kvantberäkning (RRF pelare 2),
20 000 000 euro av fullmakten har reserverats för främjande av en innovations- och forsknings-
infrastruktur (RRF pelare 3) samt så att 800 000 euro av anslaget och 1 000 000 euro av fullmak-
ten har reserverats för stödjande av hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare
3).
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 300 000 euro för hållbar och
digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3) samt som avdrag beaktats 1 650 000 euro för
värdekedjan för mikroelektronik (RRF pelare 2), 1 400 000 euro för utvecklingsmiljöer för 6G,
artificiell intelligens och kvantberäkning (RRF pelare 2) och 3 800 000 euro som en justering av
utbetalningarna i fråga om det anslag som reserverats för främjande av en innovations- och forsk-
ningsinfrastruktur (RRF pelare 3) samt 30 000 000 euro som en justering av utbetalningar.

Avdraget på 1 000 000 euro i fullmakten föranleds av en omfördelning av stödet för en hållbar
och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3).
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2022 IV tilläggsb. -36 550 000
2022 II tilläggsb. -20 650 000
2022 budget 475 550 000
2021 bokslut 458 077 628
2020 bokslut 979 578 106

41. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 111 480 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget har reserverats 154 350 000 euro för in-
vesteringar i energiinfrastruktur (RRF pelare 1) och 124 350 000 euro för nyinvesteringar i ener-
giteknik (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 61 740 000 euro av en justering av utbetalningarna i frå-
ga om det anslag som reserverats för investeringar i energiinfrastruktur (RRF pelare 1) och
49 740 000 euro av en justering av utbetalningarna i fråga om det anslag som reserverats för ny-
investeringar i energiteknik (RRF pelare 1).

2022 IV tilläggsb. -111 480 000
2022 II tilläggsb. —
2022 budget 230 560 000
2021 bokslut 30 690 127
2020 bokslut 31 971 088

47. Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (re-
servationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att notifieringsförfarandet enligt EU-lagstiftningen har
fördröjts.

2022 IV tilläggsb. -15 000 000
2022 II tilläggsb. 15 000 000
2022 budget 13 200 000
2021 bokslut 8 000 000
2020 bokslut 7 400 000

48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 133 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av det höga marknadspriset på el.
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2022 IV tilläggsb. -133 000 000
2022 II tilläggsb. -174 211 000
2022 budget 309 611 000
2021 bokslut 201 023 765
2020 bokslut 324 389 666

49. Nationell medfinansiering av InvestEU-programmet (förslagsanslag)
Fullmakt
År 2022 får man ingå förbindelser som gäller den nationella medfinansieringen av InvestEU-pro-
grammet och som efter år 2022 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 14 100 000
euro.
F ö r k l a r i n g : De små och medelstora företagens, hushållens och bostadsaktiebolagens om-
ställning från fossil energi till andra energikällor påskyndas i hela Europa genom InvestEU-pro-
grammet. Med programmets finansieringsinstrument stöds investeringar som förbättrar byggna-
ders energiprestanda eller förnyar uppvärmningssystemen så att de utnyttjar förnybara energikäl-
lor såsom jordvärme eller vind- och solenergi. Programmet möjliggör att medel också anvisas för
bl.a. byggande av infrastruktur för laddning av fordon, anskaffning av gas- och elbilar samt andra
miljövänliga investeringar.

För att InvestEU-programmet ska kunna kanaliseras i medlemsstaten och som en del av program-
met för regional- och strukturpolitik krävs det att överenskommelsen om medverkan underteck-
nas av både medlemsstaten och Europeiska kommissionen. Med fullmakten förbinder man sig till
den nationella medfinansieringen av programmet.

Programmets nationella medfinansiering på 100 miljoner euro består utöver fullmakter på sam-
manlagt 59,75 miljoner euro under moment 32.20.49 och 35.20.95 av en allokering på 31,6 mil-
joner euro av befintliga strukturfondsmedel och en statsborgen på 8,7 miljoner euro, som ingick
i den andra tilläggsbudgeten för 2022.

Fullmakten beräknas föranleda staten utgifter år 2025.

Den nationella medfinansieringen av InvestEU-programmet finansieras också med anslag under
moment 35.20.95.

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

2022 IV tilläggsb. —

88. Kapitalinvestering i Ilmastorahasto Oy (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 100 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2022 IV tilläggsb. —
2020 bokslut 300 000 000

30. Sysselsättning och företagande

31. Stöd till förplägnadsföretagare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 200 000 euro.
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbe-
gränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) användas till stöd för förplägnadsrörelsers återan-
ställning.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : På grund av coronapandemin infördes 2020 stöd för förplägnadsföretags åter-
anställning. Ansökningstiden för stöd gick ut den 31 oktober 2020. År 2022 anvisas anslag för de
ändringsbehov som konstaterats vid kontrollräkningen av de beslut som fattats tidigare och för
eventuella ersättningar till följd av besvär över beslut om kompensation.

2022 IV tilläggsb. 3 200 000
2021 bokslut 10 661 799
2020 bokslut 125 294 015

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 16 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att covid-19-stödet har betalats ut i mindre omfattning än
beräknat och av att tidtabellen för genomförandet av projekten senareläggs.

2022 IV tilläggsb. -16 000 000
2022 I tilläggsb. —
2022 budget 35 630 000
2021 bokslut 50 153 102
2020 bokslut 281 088 513

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 591 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 1 980 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 700 000 euro av en överföring till moment 32.01.03 för
avlöningen av samordnare för arbetsförmågan, 360 000 euro av en överföring till moment
32.01.03 för handläggningen av kostnadsersättningar enligt prövning, 361 000 euro av en över-
föring till moment 32.01.02 för utgifterna för projektet Från familjeledighet till arbetslivet och
170 000 euro av en överföring till moment 28.40.01 för tillsynen över de kommunala sysselsätt-
ningsförsöken.
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Återtagandet av anslaget beror på mindre efterfrågan än beräknat när det gäller tjänster för torv-
företagare.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. -1 591 000
2022 II tilläggsb. -1 700 000
2022 budget 284 526 000
2021 bokslut 283 571 000
2020 bokslut 332 914 000

95. Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att utbetalningen för projektet för påverkansinvesteringar
inom integration tidigareläggs.

2022 IV tilläggsb. 1 500 000
2022 budget 5 800 000
2021 bokslut 990 412
2020 bokslut —

40. Specialfinansiering för företag

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 100 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att ersättningarna för förluster har betalats ut i måttligare
mängd än beräknat.

2022 IV tilläggsb. -100 000 000
2022 budget 196 979 000
2021 bokslut 34 943 057
2020 bokslut 21 939 882

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2022 IV tilläggsb. —
2020 bokslut 400 000 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning

25. Den  riksomfattande  informationshanteringen  inom social- och hälsovården (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  extra kostnader för upprätthållandet av systemet med
intyg över covid-19-vaccinationer.

2022 IV tilläggsb. 400 000
2022 II tilläggsb. 5 000 000
2022 budget 41 472 000
2021 bokslut 40 180 000
2020 bokslut 22 400 000

29. Mervärdesskatteutgifter  inom  social-  och  hälsovårdsministeriets  förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en nivåförändring.

2022 IV tilläggsb. 2 000 000
2022 II tilläggsb. 4 271 000
2022 budget 20 729 000
2021 bokslut 27 754 454
2020 bokslut 19 753 893

02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av upprätthållandet av strålningsövervakningen vid Fin-
lands gränsövergångsställen.

2022 IV tilläggsb. 1 000 000
2022 II tilläggsb. 284 000
2022 budget 16 952 000
2021 bokslut 14 996 000
2020 bokslut 14 278 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att utgifterna för de transporter av avlidna som polisen
beställt har ökat jämfört med motsvarande tidpunkt 2021.

2022 IV tilläggsb. 1 600 000
2022 II tilläggsb. 541 000
2022 budget 11 841 000
2021 bokslut 12 895 905
2020 bokslut 12 189 991

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt 
vissa tjänster

50. Familjeförmåner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 87 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 112 000 000 euro i extra barn-
bidrag som i slutet av året betalas för att stödja köpkraften och som avdrag 25 000 000 euro på
grund av den minskade nativiteten jämfört med det tidigare uppskattade behovet.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lagar om ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd.

2022 IV tilläggsb. 87 000 000
2022 budget 1 593 000 000
2021 bokslut 1 576 621 046
2020 bokslut 1 595 351 472

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring i behovskalkylen.
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2022 IV tilläggsb. 2 000 000
2022 budget 17 100 000
2021 bokslut 16 500 000
2020 bokslut 16 100 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 60 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en bättre sysselsättningsgrad än beräknat.

2022 IV tilläggsb. -60 000 000
2022 budget 1 638 300 000
2021 bokslut 1 610 400 000
2020 bokslut 1 582 400 000

20. Utkomstskyddet för arbetslösa

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 130 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en bättre sysselsättningsgrad än beräknat.

2022 IV tilläggsb. -130 000 000
2022 II tilläggsb. 14 100 000
2022 I tilläggsb. 5 000 000
2022 budget 1 085 034 000
2021 bokslut 965 045 577
2020 bokslut 1 272 275 095

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 150 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en bättre sysselsättningsgrad än beräknat.

2022 IV tilläggsb. -150 000 000
2022 II tilläggsb. 22 700 000
2022 I tilläggsb. 25 000 000
2022 budget 1 465 679 000
2021 bokslut 1 557 078 502
2020 bokslut 1 747 175 798

55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 340 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en preciserad kalkyl.

2022 IV tilläggsb. -340 000
2022 budget 3 840 000
2021 bokslut 2 400 000
2020 bokslut 2 640 800

40. Pensioner

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 130 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en ändring i behovskalkylen.

2022 IV tilläggsb. 1 130 000
2022 budget 13 630 000
2021 bokslut 11 200 000
2020 bokslut 14 350 000

60. Statens  andel  i  de  utgifter  som  föranleds  av  folkpensionslagen och vissa andra lagar
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att utgifterna för bostadsbidraget för pensionstagare och
folkpensionsutgifterna har minskat.

2022 IV tilläggsb. -50 000 000
2022 II tilläggsb. 38 100 000
2022 budget 3 785 500 000
2021 bokslut 3 693 874 633
2020 bokslut 3 735 222 539

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att av det anslag som överförts från 2021 får högst
2 622 000 euro med stöd av 18 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande använ-
das till upphandling i syfte att avveckla köerna inom mentalvårdstjänsterna.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen baserar sig på ett kalkylerat tillägg på 9,50
euro per studerande och 276 000 studerande.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 65 800 000
2021 bokslut 65 800 000
2020 bokslut 6 400 000

37. Statlig  ersättning  till  kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för
personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av användningen av brådskande socialservice för personer
som fått avslag på sin asylansökan.

2022 IV tilläggsb. 500 000
2022 budget 1 500 000
2021 bokslut 1 755 783
2020 bokslut 1 216 167

38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas 110 000 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 50 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till ersättning av kostnader för testning, vaccinering och vård av patienter för covid-19 samt
för andra direkta covid-19-kostnader i form av statsunderstöd till kommuner och samkommuner
samt landskapet Åland
2) till kostnader i anslutning till tekniken för testning av covid-19
3) till kostnader för att stärka hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena i anslutning till covid-
19 i form av statsunderstöd till kommuner och samkommuner samt landskapet Åland
4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken, inklusive dem som utsetts till
tjänsten, och till betalning av andra omkostnader som föranleds av verkställigheten samt till be-
talning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter för administrering och samordning av under-
stödshelheten.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
Motiveringen till momentet ändras så att av det anslag som överförts från 2021 får högst
895 000 000 euro användas till ersättning av kostnader för covid-19-testning och covid-19-spår-
ning i form av statsunderstöd till kommuner och samkommuner, högst 5 000 000 euro till kost-
nader som hänför sig till covid-19-testningstekniken, högst 30 000 000 euro till kostnader för att
stärka hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena i anslutning till covid-19 samt högst
635 000 000 euro i form av statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskapet Åland
till ersättning av andra direkta covid-19-kostnader.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det anslag för att stärka hälsosäkerheten vid
gränsövergångsställena i anslutning till covid-19 som överförts från 2021 också får användas till
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ersättning av kostnaderna för testning vid gränsövergångsställena. Anslaget får även användas till
betalning av andra direkta konsumtionsutgifter för administrering och samordning av understöds-
helheten.
F ö r k l a r i n g : Av anslaget är 50 000 000 euro en ombudgetering av det återtagna anslaget. Ge-
nom anslaget och ändringarna i motiveringen till det anslag som överförts från 2021 säkerställs
verkställandet av de statsunderstöd som 2022 beviljas den offentliga social- och hälsovården för
att täcka kostnaderna för covid-19-pandemin.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 110 000 000
2022 II tilläggsb. —
2022 I tilläggsb. —
2021 bokslut 1 615 000 000
2020 bokslut 206 000 000

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 9 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en omfördelning av startfinansieringen av kreditkapitalet
vid social kreditgivning till välfärdsområdena.

I samband med budgetpropositionen för 2023 överlämnade regeringen till riksdagen en proposi-
tion med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning. Verkställigheten av lagen
förutsätter startfinansiering av kreditkapitalet. I den kompletterande budgetpropositionen för
2023 anvisas 9 500 000 euro för ändamålet i fråga.

2022 IV tilläggsb. -9 500 000
2022 II tilläggsb. -45 000 000
2022 I tilläggsb. -15 000 000
2022 budget 132 420 000
2021 bokslut 184 800 000
2020 bokslut 108 910 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en nivåförändring.

2022 IV tilläggsb. 20 000
2022 budget 400 000
2021 bokslut 350 000
2020 bokslut 410 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att överföringen av Finlands miljöcentrals datacenter till
ett informationssäkert datacenter vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Valtori påskyndas.

2022 IV tilläggsb. 200 000
2022 II tilläggsb. 199 000
2022 budget 24 461 000
2021 bokslut 24 177 000
2020 bokslut 23 440 000

10. Miljö- och naturvård

20. Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av att anslaget under momentet använts min-
dre än beräknat. Anslaget har ombudgeterats i budgetpropositionen för 2023 för kostnader för
vattenhantering i Hitura gruva.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. —
2022 budget 2 440 000
2021 bokslut 1 900 000
2020 bokslut 4 400 000
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22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 1 595 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av att inrättandet av den nationella informa-
tionstjänsten för friluftsliv har fördröjts.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. -2 815 000
2022 budget 28 005 000
2021 bokslut 26 185 000
2020 bokslut 24 335 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 550 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 550 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  är  en ombudgetering av det återtagna anslaget på grund av att fyra
understödsprojekt fördröjts.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2022 IV tilläggsb. 550 000
2022 II tilläggsb. 18 000 000
2022 budget 20 722 000
2021 bokslut 19 067 000
2020 bokslut 46 792 000

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget  får  även  användas  till  betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i
projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen till momentet föranleds av en uppdatering av Fin-
lands återhämtnings- och resiliensplan.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 194 000
2022 budget 6 792 000
2021 bokslut 6 563 000
2020 bokslut 6 115 000

34. Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter i kommuner, församling-
ar och föreningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 4 900 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 11 000 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får användas till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas
kommuner, församlingar och föreningar för slopande av olje- eller gasuppvärmningssystem i sina
byggnader och för byte av uppvärmningsform från olje- eller gasuppvärmning till andra upp-
värmningsformer.
Understöd beviljas dock inte om uppvärmningssystemet ändras till ett byggnadsspecifikt upp-
värmningssystem som använder fossila bränslen, om ett oljeuppvärmningssystem ändras så att
det fungerar med förnybar eldningsolja eller om ett gasuppvärmningssystem ändras så att det
fungerar med biogas.
Understödet beviljas till ett belopp av 20 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till
följd av understödsbeslutet.
Understödet beviljas kommuner till ett belopp av 30 % av de kostnader som godkänts i och rea-
liserats till följd av understödsbeslutet. De understöd som beviljas kommunerna höjs med 5 pro-
centenheter om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.
Som stödberättigande kostnader godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, an-
ordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader
för byggande av anslutning samt kostnader för styrnings- och automationssystem och avlägsnan-
de av oljecisterner.
Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Betalningen
sker enligt de faktiska kostnaderna.
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är statsbidragsmyndighet.
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för
samma ändamål.
F ö r k l a r i n g : Avdraget och ändringen av motiveringen till momentet föranleds av uppdate-
ringen av Finlands återhämtnings- och resiliensplan och återtagandet av anslaget föranleds av att
anslaget använts i mindre utsträckning än beräknat.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2022 IV tilläggsb. -4 900 000
2022 II tilläggsb. 9 860 000
2022 budget 4 900 000
2021 bokslut —
2020 bokslut 14 895 000

37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 190 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av att anslaget under momentet använts min-
dre än beräknat.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. 1 250 000
2022 budget 750 000
2021 bokslut 250 000
2020 bokslut 2 000 000

52. Understöd  för  främjande  av  sådan  infrastruktur  i bostadshus som krävs för eldrivna
transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får användas
1) med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till sammanslutningar som äger bostadshus, för
byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter. Med byggande av laddningsinfra-
struktur för eldrivna transporter avses ändringar i fastigheters elsystem för att möjliggöra en funk-
tionell beredskap för laddning av elbilar på bilplatser. Understöd kan också beviljas parkerings-
bolag, om de genomför en boendeparkering som anges i detaljplanen enligt självkostnadsprinci-
pen och den laddningsinfrastuktur som genomförs med understödet är avsedd att användas för
boendeparkering. Understöd beviljas för projekt där en funktionell laddningsberedskap genom-
förs på minst fem bilplatser eller på fastigheter med färre än fem bilplatser för projekt där en funk-
tionell laddningsberedskap genomförs på alla bilplatser. Understöd beviljas inte nybyggnadsob-
jekt
2) till betalning av konsumtionsutgifterna för tryckning av instruktionsmaterial och anvisningar
avsedda för dem som ansöker om understöd och till annan informationsförmedling, till de tjäns-
teresor som behövs för projektet samt till utgifter för datasystem i anknytning till beviljande och
betalning av understöd
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken
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4) kostnader för laddningsanordningar, om laddningsanordningarna ägs direkt av den samman-
slutning som ansöker om understöd eller av ett parkeringsbolag enligt 1 punkten och används för
boendeparkering. En ytterligare förutsättning är att laddningsanordningen är försedd med en
kopplingsanordning av typ 2 (uttag eller stickkontakt) som är avsedd för kontinuerlig regelbun-
den laddning av en elbil och att den har beredskap för användning av en effekt på 11 kW. Dess-
utom rekommenderas det att laddningsanordningen har en belastningsstyrningsfunktion eller att
en sådan kan kopplas till den.
Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst
90 000 euro per sökande. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en
fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande
normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar.
Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för
förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Som stödberättigande kostnad per ladd-
ningsberedskap som genomförs inom projektet godkänns dock högst 4 000 euro. Finansierings-
och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som ba-
serar sig på en plan. Utbetalningen sker enligt de faktiska kostnaderna högst till det beviljade be-
loppet.
Alla laddningspunkter som byggs med understödet och den funktionella laddningskapaciteten
ska vara försedda med 11 kW elmatning. Dimensioneringen av laddningssystemets laddningska-
pacitet och eventuell belastningsstyrning kan genomföras på ett sätt som är ändamålsenligt med
tanke på tidpunkten för genomförandet av projektet.
Understöd kan sökas i flera poster. Laddningsberedskap på minst fem platser ska färdigställas vid
varje genomförande. Parkeringsbolagen ska genomföra laddningsberedskapen i enlighet med be-
hovet av boendeparkering. Det system som genomförts med understödet eller delar av det får inte
avvecklas i samband med en utvidgning. Laddningsanordningar kan med hjälp av understödet
skaffas till en redan byggd laddningsinfrastruktur, för minst fem parkeringsplatser åt gången. I
samtliga fall ska de anordningar som skaffas uppfylla de villkor som nämns i 4 punkten.
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för
samma ändamål. På understödet tillämpas EU:s de minimis-förordning om statligt stöd. Under-
stöd beviljas inte för uppfyllande av kraven enligt 6 § 2 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om utrus-
tande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunk-
ter samt system för automation och styrning (733/2020). Den som ansöker om understöd ska i
ansökan uppge om det är fråga om en sådan större renovering som avses i ovan nämnda bestäm-
melser.
F ö r k l a r i n g : Avdraget och ändringen av motiveringen till momentet föranleds av en uppda-
tering av Finlands återhämtnings- och resiliensplan.

2022 IV tilläggsb. -7 000 000
2022 II tilläggsb. 20 000 000
2022 budget 8 500 000
2021 bokslut 15 000 000
2020 bokslut 7 000 000
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53. Understöd  för  främjande  av  sådan infrastruktur på arbetsplatsfastigheter som krävs för
eldriven transport (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för an-
ställning av personal motsvarande högst ett årsverke.
F ö r k l a r i n g : Avdraget och ändringen av motiveringen till momentet föranleds av en uppda-
tering av Finlands återhämtnings- och resiliensplan.

2022 IV tilläggsb. -500 000
2022 budget 1 500 000

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 933 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget föranleds av ett dröjsmål i användningen av anslaget.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2022 IV tilläggsb. —
2022 budget 6 250 000
2021 bokslut 6 250 000
2020 bokslut 5 290 000

56. Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag
3 år)
Under momentet dras det av 28 900 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får användas
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för av-
lägsnande av oljeuppvärmningssystem och för ändring av uppvärmningsformen från oljeupp-
värmning till andra uppvärmningsformer på det sätt som föreskrivs i förordning (803/2021)
2) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för av-
lägsnande i småhus av primära uppvärmningssystem som använder naturgas och för ändring av
uppvärmningsformen från gasuppvärmning till andra uppvärmningsformer
3) till information om understödet samt till betalning av konsumtionsutgifter som hänför sig till
beredning av handlednings- och instruktionsmaterial avsedda för dem som ansöker om understöd
och till informationsstödet till dem som ansöker om understöd.
Den som avstår från ett uppvärmningssystem som använder naturgas kan beviljas understöd för
kostnader som föranleds av avlägsnande av ett primärt uppvärmningssystem som använder fossil
naturgas i ett småhus för boende året runt och av ändring av uppvärmningsformen till andra upp-
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värmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fos-
sila bränslen.
Understöd beviljas dock inte om ett gasuppvärmningssystem ändras så att det fungerar med bio-
gas. Understödet beviljas till ett belopp av 4 000 euro per gasuppvärmningssystem i småhus, när
man övergår från gasuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump,
och till ett belopp av 2 500 euro per gasuppvärmningssystem i småhus när man övergår från ga-
suppvärmning till andra uppvärmningssystem. Understödet beviljas i enlighet med en kostnads-
kalkyl som grundar sig på en plan. Understöd kan beviljas för kostnader som uppstått efter den 7
april 2022. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna.
Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag
(1599/2009) eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget.
Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen och utbetalningen sköts av NTM-cen-
tralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.
Understöd kan inte beviljas, om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål eller
om bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler
om statligt stöd.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Avdraget och ändringen av motiveringen till momentet föranleds av en uppda-
tering av Finlands återhämtnings- och resiliensplan.

2022 IV tilläggsb. -28 900 000
2022 II tilläggsb. 40 000 000
2022 budget 28 900 000
2021 bokslut 34 440 000
2020 bokslut 28 670 000

60. Överföring till Statens bostadsfond
Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det år 2022 av Statens bostadsfonds medel med stöd av
statsunderstödslagen (688/2001) för bostadsbyggnader får beviljas understöd för energieffektivi-
tet på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning (1341/2019) och understöd för förnyande av
fjärrvärmeanläggningar så att anläggningarna lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme på det sätt
som föreskrivs i statsrådets förordning (773/2022), till ett belopp av sammanlagt högst
70 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Genom ändringen av motiveringen till momentet sammanförs fullmakterna för
energiunderstödet för bostadshus och stödet för lågtemperaturfjärrvärme till en gemensam full-
makt, så att stödet bättre kan inriktas enligt efterfrågan på stöden.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2022 IV tilläggsb. —
2022 II tilläggsb. —
2022 budget —
2021 bokslut —
2020 bokslut —

95. Nationell medfinansiering av InvestEU-programmet (förslagsanslag)
Fullmakt
År  2022  får man ingå förbindelser som gäller den nationella medfinansieringen av InvestEU-
programmet och som efter år 2022 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst
45 650 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Med InvestEU-programmets finansieringsinstrument stöds investeringar som
förbättrar byggnaders energiprestanda eller förnyar uppvärmningssystemen så att de utnyttjar för-
nybara energikällor såsom jordvärme eller vind- och solenergi. Programmet möjliggör att medel
också anvisas för bl.a. byggande av infrastruktur för laddning av fordon, anskaffning av gas- och
elbilar samt andra miljövänliga investeringar.

För att InvestEU-programmet ska kunna kanaliseras i medlemsstaten och som en del av program-
met för regional- och strukturpolitik krävs det att överenskommelsen om medverkan underteck-
nas av både medlemsstaten och Europeiska kommissionen. Med fullmakten förbinder man sig till
den nationella medfinansieringen av programmet.

Programmets nationella medfinansiering på 100 miljoner euro består utöver fullmakter på sam-
manlagt 59,75 miljoner euro under moment 32.20.49 och 35.20.95 av en allokering på 31,6 mil-
joner euro av befintliga strukturfondsmedel och en statsborgen på 8,7 miljoner euro, som ingick
i den andra tilläggsbudgeten för 2022.

Den nationella medfinansieringen av InvestEU-programmet finansieras också med anslag under
moment 32.20.49.

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

2022 IV tilläggsb. —

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

2025 2026 2027
Sammanlagt
fr.o.m. 2022

Förbindelser år 2022 5 830 19 910 19 910 45 650
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Räntor på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 109 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en justering av kalkylen för ränteutgifterna i enlighet med
utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Vid uppskattningen
av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyle-
ringstidpunkten: 0,61 procent kort ränta för ränteperioder på tre månader och 1,68 procent lång
ränta för ränteperioder på tio år.

2022 IV tilläggsb. 109 000 000
2022 II tilläggsb. 167 000 000
2022 budget 507 000 000
2021 bokslut 775 824 349
2020 bokslut 890 991 520
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