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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen
för 2021 (RP 146/2020 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finans-
utskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för
2021, som överlämnades den 5 oktober 2020.

Inkomstposter

Inkomstposterna höjs med 67 miljoner euro. Skatteinkomstprognosen sänks med 316 miljoner
euro. Samtidigt höjs kalkylen för inkomsterna av blandad natur samt kapitalinkomsterna med
sammanlagt 383 miljoner euro.

Skatteintäkterna minskar genom att intäkterna från förvärvs- och kapitalinkomstskatten minskar
utifrån förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen 2019. Enligt förhandsuppgifterna har ut-
vecklingen av kapitalinkomsterna varit svagare än väntat, vilket minskar skatteintäkterna med
162 miljoner euro. Dessutom sänks intäktskalkylen för källskatten med 129 miljoner euro. Intäk-
terna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster minskar också genom regeringens proposition
med förslag till höjning av gränserna för engångsavskrivningar och utgiftsrester för inkomst av
näringsverksamhet. Höjningen av beloppen för små avskrivningar minskar intäkterna med sam-
manlagt 8 miljoner euro 2021. En förlängning av giltighetstiden för den tidsbundna skattesats på
noll procent som under vissa förutsättningar tillämpas på inhemsk försäljning av varor som be-
hövs för bekämpning av coronavirusepidemin och på gemenskapsinterna förvärv inom EU-om-
rådet till utgången av april 2021 minskar mervärdesskatten med 8 miljoner euro.

I enlighet med regeringsprogrammet finansieras framtidsinvesteringarna med kapitalinkomster.
Tilläggsatsningarna för framtidsinvesteringarnas andra fas ökar de kapitalinkomster som behövs
för finansieringen av investeringarna med 331 miljoner euro för 2021.

Anslag och balans

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 67,2 miljoner euro och ökningen
av anslagen med 1 013,6 miljoner euro ökar den kompletterande budgetpropositionen för 2021
statens behov av nettoupplåning med 946,4 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas upp-
gå till 11,7 miljarder euro 2021. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2021 uppgå till ca
138 miljarder euro, vilket är ca 57 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2021 justeras med 25,0 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsva-
ra prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för
2021 till 52 000 miljoner euro. Ramreserveringen för 2021 för framtidsinvesteringar och andra
helheter som är effektfulla ur ett struktur- och konjunkturpolitiskt perspektiv (372 miljoner euro)
upplöses. Dessutom överförs en ramreservering på 49,3 miljoner euro för framtidsinvesteringar
och andra helheter som är effektfulla ur ett struktur- och konjunkturpolitiskt perspektiv från år
2022 till år 2021 (ändrad tidsmässig fördelning av användningen av reserveringen). Med denna
helhet på sammanlagt 421,1 miljoner euro finansieras den andra fasen av framtidsinvesteringarna
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(355,8 miljoner euro), temporära undantag i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa (56,4 miljo-
ner euro) och delvis stödjandet av landskapens flygförbindelser (8,9 miljoner euro).

Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen
51 160 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2021 är således ca 40 miljoner euro. I ramen
har för 2021 har det dessutom reserverats 300 miljoner euro för tilläggsbudgetar och 500 miljoner
euro för sådana utgifter av engångskaraktär och finanspolitiskt obligatoriska utgifter som corona-
virussituationen föranleder.

Finansiering av den andra fasen av framtidsinvesteringarna

I överenstämmelse med regeringsprogrammet genomför regeringen under valperioden som en
engångsåtgärd ett program för framtidsinvesteringar som stöder uppnåendet av målen i regerings-
programmet och den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt. I den första fasen, i budgeten
för 2020 och i planen för de offentliga finanserna för 2020—2023, riktades det till åren 2020—
2022 sammanlagt 1,4 miljarder euro för framtidsinvesteringar. Ur Statens bostadsfond riktas
dessutom ca 215 miljoner euro till investeringar åren 2020—2022. Finanspolitiska minister-
utskottet behandlade den 23 oktober 2020 den andra fasen av finansieringen av framtidsinveste-

Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2021

Avtalsbaserat indexbundna utgifter 1,6
Lagstadgat indexbundna utgifter -11,1

28.70.05, 
28.89.90

Ombudgetering av tidigare budgeterad och oanvänd finansiering som 
reserverats för beredningen av social- och hälsovårdsreformen 16,9

29.20.30, 
29.20.35

Ändrad tidsmässig fördelning av de årliga kostnaderna för en 
utvidgning av läroplikten 4,8

31.10.20 Ombudgetering i anslutning till anskaffning av sjökartläggning 1,4
31.10.77, 
31.10.79

Ändring av projektet fast förbindelse till Karlö från livscykelprojekt till 
att finansieras under byggtiden -3,0

32.20.46 Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna av innovationsstödet 
för skeppsbyggnad -8,1

32.30.31 Ändrad tidsmässig fördelning av stödet till förplägnadsföretagare 10,0
13.03.01, 
33.01.25

Budgetering av kapital som intäktsförts till DigiFinland Oy till 
motsvarande utgifter 20,0

32.30.51, 
33.20.50, 
33.20.52

Ändring av utgiftsgrunden under moment utanför ramen. Anskaffning 
av studier som leder till högskoleexamen på vissa villkor i form av 
arbetskraftsutbildning -0,4

33.20.50, 
33.20.52

Ändring av utgiftsgrunden under moment utanför ramen. Höjning av det 
skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa från 300 euro till 
500 euro/månad -8,7

33.20.52 Ändring av utgiftsgrunden under ett moment utanför ramen. Företagares 
rätt till utkomstskydd för arbetslösa -47,7
Ändrad tidsmässig fördelning av användningen av reserveringen för 
framtidsinvesteringar och andra helheter som är effektfulla ur ett 
struktur- och konjunkturpolitiskt perspektiv 49,3

Sammanlagt 25,0
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ringarna. För 2021 anvisas i samband med den kompletterande budgetpropositionen 355,8 miljo-
ner euro till framtidsinvesteringar. Avsikten är att det belopp på 322,1 miljoner euro för den andra
fasens framtidsinvesteringar som hänför sig till 2022 tas in i planen för de offentliga finanserna
2022—2025 och vidare i budgetpropositionen för 2022.

För stärkande av beskickningsnätet föreslås 1,517 miljoner euro för utrikesministeriets omkost-
nader och 2,2 miljoner euro för momentet för husbyggen. För främjande av företagens internatio-
nalisering samt av allmänna utrikes- och säkerhetspolitiska skäl har man under 2020—2022 för
avsikt att stärka och bredda beskickningsnätet i bl.a. Afrika och Syd- och Sydostasien.

För att förbättra förutsättningarna för finländsk export i den globala ekonomi som förändrats i och
med coronapandemin och i den skärpta internationella konkurrensen föreslås det att nätverket
Team Finland stärks med 20 nya visstidsanställda Team Finland-sakkunniga under 2021—2023.
För avlönande av sakkunniga föreslås år 2021 ett tillägg på sammanlagt 7 miljoner euro, varav
5,11 miljoner euro ingår i helheten för framtidsinvesteringar.

För fredsförmedling föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för förbättrande av kapaciteten för kon-
fliktförebyggande, fredsförmedling och fredsbygge.

Det föreslås ett tillägg på 50 miljoner euro för utvecklingssamarbete. Anslaget riktas särskilt till
arbetet för att lösa den globala utbildningskrisen samt för att stärka utvecklingsländernas anpass-
ning till klimatförändringen.

För stärkande av samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen före-
slås ett tillägg på 2 miljoner euro.

För stärkande av det kontinuerliga lärandet, särskilt utökande av kortvariga utbildningar med
snabb verkan för personer i arbetsför ålder föreslås ett tillägg på 40 miljoner euro.

För inledande av skolsamarbete som förbinder till programmet för utveckling av kvaliteten och
jämlikheten inom den grundläggande utbildningen föreslås ett tillägg på 8 miljoner euro och för
en ökning av antalet ledda timmar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten ett tillägg på 2
miljoner euro.

För anställning av lärare, handledare och stödpersonal för undervisningen inom yrkesutbildning-
en samt för en ökning av antalet undervisningstimmar för timlärare föreslås ett tillägg på 80 mil-
joner euro. För programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning föreslås ett
tillägg på 5 miljoner euro.

För utvidgning av programmet Skolan i rörelse och för det sektorsövergripande programmet för
fysisk aktivitet föreslås ett tillägg på 5 miljoner euro. För utvidgning av det uppsökande ung-
domsarbetet föreslås ett tillägg på 4,5 miljoner euro.

Inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden föreslås ett til-
lägg på sammanlagt 25,5 miljoner euro för finansieringen av naturvården.
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För främjande av gång och cykling föreslås tilläggsfinansiering på 25 miljoner euro och för un-
derhåll och förbättring av enskilda vägar tilläggsfinansiering på 17 miljoner euro.

För programmet för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra föreslås ett tillägg på sammanlagt 0,7
miljoner euro i arbets- och näringsministeriets och arbets- och näringsbyråernas omkostnader.

För statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik föreslås ett tillägg på 0,25
miljoner euro för stödjande av ägarbyten.

För stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna föreslås ett tillägg på 40 miljoner euro,
som riktas till beredskap för akuta strukturomvandlingar, regionala innovationer och försök, fi-
nansiering av regionalutveckling samt finansiering av kompetenscentrumet KEINO och avtals-
baserat samarbete.

För genomförande av tillväxtstrategin för hälsobranschen föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro
och för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ett tillägg på 16 miljoner euro. För
utvecklingsprogrammet för arbetslivet och välbefinnandet i arbetet föreslås ett tillägg på 6 miljo-
ner euro. För tjänster för mödrar med missbruksproblem föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro.

För genomförandet av statsundersstödsprojekt enligt programmet för arbetsförmåga samt för ut-
veckling av en e-tjänst för självbedömning för arbetslösa föreslås ett tillägg på 1,4 miljoner euro.
För projektet för en fungerande rehabilitering inom social- och hälsovården föreslås 4 miljoner
euro.

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Avsikten är att regeringens proposition om en reform av social- och hälsovården och räddnings-
väsendet överlämnas till riksdagen i december 2020.

Framtidsinvesteringar av engångsnatur för 2021 enligt förvaltningsområde som helhet, mn 
euro

Förvaltningsområde
2021

budgetproposition
2021

kompletterande proposition

UM 10,3 65,2
JM 5,5 0,3
IM 3,0
FM 1,3
UKM 130,0 144,5
JSM 35,8 9,5
KM 15,0 42,0
ANM 114,1 43,0
SHM 36,4 31,9
MM 77,9 19,5
Sammanlagt 429,3 355,8
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Under finansministeriets huvudtitel föreslås två nya moment för finansiering av beredningen och
genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Under moment 28.70.05 (Stöd för och styr-
ning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddnings-
väsendet) föreslås ett anslag på 1,9 miljoner euro och under moment 28.89.30 (Finansieringen av
välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen) föreslås ett anslag på ca 15,0 miljoner euro.

För genomförandet av välfärdsområdesvalet år 2022 föreslås 4,05 miljoner euro i finansiering
som riktas till 2021.

Ändringar som hänför sig till coronavirussituationen

Till följd av coronapandemin har Finavias affärsverksamhet lidit betydligt på grund av att efter-
frågan på flygtrafik rasat. Bolaget föreslås bli kapitaliserat med 350 miljoner euro i syfte att stärka
bolagets finansiella ställning.

För tilläggsutgifter som föranleds av regeringens kommunikation i anslutning till koronavirussi-
tuationen, samordningen av kommunikationen och stödjandet av samhällets mentala kristålighet
föreslås ett anslagstillägg på 1,35 miljoner euro för statsrådets kansli.

För att minska anhopningen av domstolsärenden till följd av coronavirussituationen föreslås för
domstolarna, rättshjälpsbyråerna och åklagarväsendet sammanlagt 2,9 miljoner euro för att mins-
ka de negativa konsekvenserna av anhopningen och förhindra en oskälig förlängning av behand-
lingstiderna.

För att åtgärda anhopningen när det gäller verkställigheten av straff inom Brottspåföljdsmyndig-
heten till följd av coronavirussituationen föreslås 1,6 miljoner euro.

För att åtgärda anhopningen av ärenden som gäller behandlingen av medborgarnas ekonomiska
problem till följd av coronavirussituationen föreslås 1,1 miljoner euro och för att åtgärda anhop-
ningen av ärenden inom den allmänna intressebevakningen och konsumenttvistenämnden 0,18
miljoner euro.

För försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 7,1 miljoner euro på grund av den mat-
penning som betalas till beväringarna under specialarrangemang som beror på coronavirussitua-
tionen.

För regionförvaltningsverket föreslås ett tillägg på 5,46 miljoner euro för tilläggsuppgifter som
beror på coronavirussituationen.

För Livsmedelsverket föreslås 0,58 miljoner euro för tilläggskostnader som coronavirussituatio-
nen föranleder i Livsmedelsverkets laboratorium och köttbesiktning.

För stödjande av landskapens flygförbindelser föreslås ett tillägg på 11,5 miljoner euro.

Det föreslås att FPA-ersättningen för covid-19-test som görs inom den privata hälso- och sjuk-
vården höjs. Höjningen finansieras genom en överföring på 45 miljoner euro från momentet
Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader.
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Det föreslås att de temporära undantagen i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa till vis-
sa delar förlängs till utgången av mars 2021. På grund av de förlängningar som gäller företagares
rätt till utkomstskydd för arbetslösa samt höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet
för arbetslösa föreslås ett tillägg på sammanlagt ca 56,4 miljoner euro under momenten för ut-
komstskydd för arbetslösa.

Justitieministeriets förvaltningsområde

För att trygga resurserna för behandlingskedjan vid brottmål föreslås 2,79 miljoner euro.

För tryggande av brottsofferjourens verksamhet föreslås 570 000 euro.

För att förbättra säkerheten i fängelserna och minska riskfaktorerna föreslås för Brottspåföljds-
myndigheten ett tillägg på 527 000 euro för utgifter som föranleds av den nya säkerhetsavdelning
som inrättas i Åbo fängelse i början av 2021.

Inrikesministeriets förvaltningsområde

För utgifter som föranleds av deltagande i beredskaps- och resiliensnätverket för Europeiska
kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett tillägg på 170 000 euro.

För polisen föreslås 1 miljon euro för en reform av teleavlyssningssystemet. För projektet har det
tidigare föreslagits 6 miljoner euro i den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. För polisen
föreslås också ett tillägg på ca 1,2 miljoner euro för hyresutgifterna för lokaler och 443 000 euro
för utgifter som föranleds av genomförandet av EU:s SIS-förordning.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås ett tillägg på 290 000 euro för hyresutgifter.

Det föreslås att nivån på anslagen för räddningsväsendets särskilda utgifter höjs med 1,034 mil-
joner euro till 3 miljoner euro. För utveckling av Nödcentralverkets datasystem Erica föreslås ett
anslag på sammanlagt 0,5 miljoner euro.

Det föreslås att anslaget för asylutgifter minskas med sammanlagt 5,7 miljoner euro.

Finansministeriets förvaltningsområde

För tullen föreslås ett tillägg på 10,5 miljoner euro i enlighet med den fullmakt som beviljats i den
fjärde tilläggsbudgeten för 2020, vilket föranleds av Europeiska kommissionens ändringar, vilka
påverkar totalreformen av tulldeklareringen. Den förlängda tidtabellen och uppskjutandet av den
europeiska kravbestämningen har påverkat genomförandet av projektet och höjt kostnaderna för
det. Kostnaderna påverkas också av slopandet av gränsen för uppbörd av mervärdesskatt, som trä-
der i kraft vid ingången av 2021.

För utgifterna för genomförandet av det positiva kreditupplysningsregistret föreslås ett tillägg på
4 miljoner euro.
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Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

I anslagen för den kommande perioden för EU:s program för stöd till jordbruket görs inom ramen
för det totala stödbeloppet enligt budgetpropositionen för 2021 de ändringar som följer av över-
enskommelsen om EU:s budgetram och övergångsperioden för reformen av EU:s gemensamma
jordbrukspolitik (CAP27-reformen).

För utvecklande av livsmedelskedjan föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro för att inleda kom-
petensnätverket för jordbruket. Nätverket samordnar och främjar att nationella och internationel-
la lösningar som baserar sig på forskningsdata och forskning omsätts i praktiken till stöd för led-
ningen av lantbruksföretag och genomförandet av investeringar.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

För Cybersäkerhetscentret, som är underställt Transport- och kommunikationsverket, föreslås
140 000 euro för att öka resurserna för cybersäkerhet med anledning av ändringar som beror på
lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Fullmakten för projektet Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen,
justeras med 30 miljoner euro från 165 miljoner euro till 195 miljoner euro. Kostnadsförslaget för
projektet har preciserats i takt med att projektet framskrider och järnvägsplanen blir färdig. Jus-
teringen av fullmakten behövs för att projektet ska kunna genomföras i sin ursprungliga omfatt-
ning.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att finansieringen av projektet Digitalisering av arbets- och näringstjänsterna ökas
med 10 miljoner euro genom en överföring från momentet för offentlig arbetskrafts- och företags-
service, i vilket dessutom görs ett avdrag av engångsnatur på 10 miljoner euro.

För Geologiska forskningscentralens (GTK) omkostnader föreslås ett tillägg på 0,5 miljoner euro
för kapitalisering av och betalning av eget kapital för GTK International Oy, som ska bildas med
tanke på exportverksamhet som gäller forskningscentralens experttjänster.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

För startkapitalet för bolagiseringen av Rokotetutkimuskeskus föreslås ett anslag på 8 miljoner
euro. Det nya bolaget ska vara ett bolag med specialuppgifter i vilket staten är majoritetsinneha-
vare. För omkostnaderna för Institutet för hälsa och välfärd föreslås ett tillägg på 0,65 miljoner
euro för att kompensera inkomstbortfallet till följd av inrättandet av ett vaccinforskningscenter.

För omkostnaderna för barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd före-
slås en höjning på 0,73 miljoner euro för utvecklande av barnskyddsenheternas lokaler.

I statsandelen för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder föreslås ett til-
lägg på 12,3 miljoner euro. Behovet föranleds bl.a. av att arbetslöshetsgraden stigit och därige-
nom av att verksamhetskostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet, vilka helt och
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hållet finansieras av staten, ökat. Av tillägget föranleds 3 miljoner euro av de systemändringar
som verkställigheten av familjeledighetsreformen kräver och 5,3 miljoner euro av utvecklandet
av förmånsprogrammen och e-tjänsten.

Det föreslås ett tillägg på 0,14 miljoner euro i omkostnaderna för Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården. Behovet föranleds av en tilläggssatsning på tillsynen över informa-
tionssystemen inom social- och hälsovården. För regionsförvaltningsverkets omkostnader för ar-
betarskyddet föreslås ett tillägg på 0,975 miljoner euro för kostnaderna för inrättandet av 15 nya
tjänster som arbetarskyddsinspektör.

För utgifterna för den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården fö-
reslås ett tillägg på sammanlagt 23,8 miljoner euro. Av tillägget är 3,8 miljoner euro ett anslags-
tillägg för de ändringar i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och häl-
sovården som ska göras nästa år och 20 miljoner euro ett anslagstillägg som föranleds av att ka-
pital intäktsförts till DigiFinland Oy och genom vilket man kan trygga det utvecklingsarbete inom
informationshanteringen inom social- och hälsovården som upphandlas av DigiFinland Oy.

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvud-
titel, euro

Huvudtitel
Regeringens

budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

21. Riksdagen 128 555 000 - 128 555 000
22. Republikens president 18 761 000 - 18 761 000
23. Statsrådets kansli 221 744 000 354 573 000 576 317 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 288 096 000 65 068 000 1 353 164 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 1 005 228 000 15 516 000 1 020 744 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 567 775 000 8 630 000 1 576 405 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 4 873 251 000 7 100 000 4 880 351 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 19 467 894 000 29 269 000 19 497 163 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 7 012 067 000 149 490 000 7 161 557 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets

förvaltningsområde 2 628 322 000 119 293 000 2 747 615 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 485 560 000 56 652 000 3 542 212 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 828 872 000 52 495 000 3 881 367 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 17 603 125 000 135 375 000 17 738 500 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 302 864 000 20 118 000 322 982 000
36. Räntor på statsskulden 764 510 000 - 764 510 000
Sammanlagt 64 196 624 000 1 013 579 000 65 210 203 000



ALLMÄN MOTIVERING
A 13

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt 
avdelning, euro

Avdelning
Regeringens

budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 45 186 174 000 -315 548 000 44 870 626 000
12. Inkomster av blandad natur 5 717 277 000 51 828 000 5 769 105 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 388 762 000 330 904 000 2 719 666 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och 

skuldhantering) 143 146 000 - 143 146 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och 
skuldhantering) 53 435 359 000 67 184 000 53 502 543 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 10 761 265 000 946 395 000 11 707 660 000
Sammanlagt 64 196 624 000 1 013 579 000 65 210 203 000
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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 inflyta 9 712 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 10 006 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
294 000 000 euro, varav 162 000 000 euro föranleds av förhandsuppgifter om den slutliga be-
skattningen 2019, 129 000 000 euro av sänkningen av källskatteprognosen och 3 000 000 euro av
den proposition i anslutning till budgetpropositionen enligt vilken gränserna för engångsavskriv-
ningar och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalin-
komst av skogsbruk ska höjas.

2021 budget 9 712 000 000
2020 VII tilläggsb. -155 000 000
2020 IV tilläggsb. 4 000 000
2020 II tilläggsb. -1 094 000 000
2020 budget 10 672 000 000
2019 bokslut 9 897 220 113
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02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 3 213 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 3 218 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av den proposition i anslutning till budgetpropositionen enligt vilken
gränserna för engångsavskrivningar och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst
av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk ska höjas. I enlighet med regeringsprogrammet
kompenseras kommunerna enligt nettobelopp för ändringar i beskattningsgrunden genom att ut-
delningen av samfundsskatten ändras så att propositionens effekter på kommunernas skatteintäk-
ter är neutrala.

2021 budget 3 213 000 000
2020 V tilläggsb. 139 000 000
2020 IV tilläggsb. -368 000 000
2020 II tilläggsb. -1 422 000 000
2020 budget 4 367 000 000
2019 bokslut 4 150 481 200

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 20 209 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 8 000 000 euro jämfört med det belopp på 20 217 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att regeringen i anslutning till den kompletterande budgetproposi-
tionen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av giltighetstiden för
den tidsbundna skattesats på noll procent som under vissa förutsättningar tillämpas på inhemsk
försäljning av varor som behövs för bekämpning av covid-19-epidemin och på gemenskapsinter-
na förvärv inom EU-området till utgången av april.

2021 budget 20 209 000 000
2020 V tilläggsb. 992 000 000
2020 IV tilläggsb. -895 000 000
2020 II tilläggsb. -1 654 000 000
2020 budget 19 354 000 000
2019 bokslut 19 034 085 681
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19. Övriga inkomster av skattenatur

05. Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 24 503 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 8 548 000 euro jämfört med det belopp på 33 051 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att inflödet av tillsynsavgifter för flygtrafiken är mindre än beräknat
till följd av coronapandemin.

2021 budget 24 503 000
2020 IV tilläggsb. -5 700 000
2020 budget 26 329 000
2019 bokslut 24 449 455
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 20 814 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 24 761 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
3 947 000 euro, varav 3 800 000 euro föranleds av att inkomsterna av avgifterna för handlägg-
ning av visum har sjunkit till följd av coronaviruspandemin och 147 000 euro av att inkomsterna
av FN:s ersättningar för löneutgifter och inkomsterna från kursverksamhet inom militär krishan-
tering har sjunkit.

2021 budget 20 814 000
2020 VII tilläggsb. -24 301 000
2020 IV tilläggsb. -7 700 000
2020 budget 58 424 000
2019 bokslut 46 698 411

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

21. Räntor på medel som utsökningen har i förvar
Under momentet beräknas inflyta 1 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Under momentet intäktsförs ränteinkomsterna för de medel som utsökningen har i förvar. Den ne-
gativa räntan på de medel som utsökningen har i förvar antecknas under moment 25.20.95.

2021 budget 1 000
2020 VII tilläggsb. 1 000



12.2718

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för reno-
vering eller ombyggnad.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i budgetpropositionen.

Nedläggningen av Försvarsförvaltningens byggverk och inrättandet av Försvarsfastigheter som
en del av Senatkoncernen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen.

Resultatmål för verksamheten
Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet,
driftssäkerhet och energieffektivitet under normala och exceptionella förhållanden förbättras, en
höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på mark-
naden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse, arbetstill-
fredsställelse och utveckling av beredskapen och säkerheten.

Funktionell effektivitet
Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft,
tillgång och driftssäkerhet i samtliga säkerhetssituationer. Den egna tjänsteproduktionen dimen-
sioneras så att den motsvarar behoven i fråga om aktionsberedskap, övrig beredskap och säkerhet.
Funktioner som inte är särskilt förknippade med aktionsberedskap, övrig beredskap eller säkerhet
genomförs på marknadsmässiga villkor med beaktande av övergripande ändamålsenlighet. Föl-
jande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och mil-
jövården:

Nyckeltal
2019
utfall

2020
prognos

2021
uppskattning 1)

Fastighets-skötsel
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %2) -0,8 0,0 0,0
Städtjänster
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %3) -1,3 0,0 0,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, %4) 43 44 48
Grad av utlokaliserade städtjänster i förhållande till den yta som 
ska städas, % 44 44 43
Tekniska tjänster
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % 72 70 72
Godkänd årsreparationsplan, genomförandegrad, % 91 92 92
Energitjänster
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm3/uppvärmd volym 37,0 37,1 35,9
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm3/elektrifierad volym 17,1 16,3 16,7
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm3/uppvärmd volym 73,5 73,4 74,4
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Miljömål
Materialåtervinning, %4)4) 31 30 30
Värmeproduktionens CO2-specifika utsläpp, kg/MWh 181 185 170
Koldioxidutsläpp i försvarsförvaltningens fastigheter, 
1 000 ton CO2 48 48 15
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %
— värmeproduktion, sammanlagt 45,8 45,0 51,0
— värme, köp 48,0 48,5 53,0
— värme, egen produktion 19,8 28,0 35,0
— elektricitet 100,0 100,0 100,0

1) Nyckeltalen har uppskattats för tiden 1.1—31.3.2021.
2) Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med prisutvecklingen på marknaden
3) Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med prisutvecklingen på marknaden
4) Byggverket har utlokaliserat alla städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd till.

Nyckeltal
2019
utfall

2020
prognos

2021
uppskattning 1)

Produktion och kvalitetsledning

Nyckeltal
2019
utfall

2020
prognos

2021
uppskattning 1)

Fastighetsskötsel
Lägenhetsyta (mn nyttom2), försvarsförvaltningen 2,47 2,47 2,45
Lägenhetsyta (mn nyttom2), övriga 0,14 0,13 0,13
Städtjänster
Städyta (mn städm2), försvarsförvaltningen 1,1 1,1 1,1
Städyta (mn städm2), övriga 0,1 0,1 0,1
Tekniska tjänster
Årsreparationsprojekt (st.) 1 372 1 200 300
Särbeställningsprojekt (st.) 784 600 150
Projekt för små investeringar (st.) 148 200 50
Energitjänster
Levererad värme (MWh) 237 111 298 500 112 000
Levererad el (MWh) 247 792 249 000 72 000
Levererat vatten (1 000 m3) 806 840 154
Byggentreprenadtjänster
Färdigställda projektplaner (st.) 14 15 6
Färdigställda projekt (st.) 20 5
Lokal- och miljöarbetsgruppen för strategiska projekt
Informationsstöd för jämförelse av anbud och för beslutsfattande 
(årsverken) 0,5 2
Kundtillfredsställelse
Beställande kunder (1—5) 3,71 3,9 3,9
Användande kunder (1—5) 3,89 3,9 3,9

1) Nyckeltalen har uppskattats för tiden 1.1—31.3.2021.
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Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
som produceras av försvarsförvaltningens byggverk (1199/2016), och som produceras för för-
svarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

2021 budget 8 000
2020 budget 8 000
2019 bokslut 32 952

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nyckeltal
2019
utfall

2020
prognos

2021
mål1)

Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,51 3,5 3,5
— kvinnor 3,65 3,5 3,5
— män 3,42 3,5 3,5

1) Nyckeltalen har uppskattats för tiden 1.1—31.3.2021.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

2019
utfall

2020
ordinarie

budget
2021

budgetprop.1)

Bruttoinkomster 156 863 144 466 40 635
Bruttoutgifter 156 830 144 458 40 627
Nettoinkomster 33 8 8

1) Inkomster och utgifter har uppskattats för tiden 1.1—31.3.2021.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

2019
utfall

2020
ordinarie

budget
2021

budgetprop.1)

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 156 863 144 466 40 635

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verk-
samheten 156 830 144 458 40 627

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 33 8 8
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

1) Intäkter och utgifter har uppskattats för tiden 1.1—31.3.2021.
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99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 013 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 3 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
687 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 710 000 euro för justering nedåt av ersätt-
ningar från FN (UNIFIL-insatsen) och som tillägg 23 000 euro för justering uppåt av övriga in-
täkter inom krishanteringen.

2021 budget 3 013 000
2020 VII tilläggsb. 629 000
2020 budget 3 500 000
2019 bokslut 11 830 807

28. Finansministeriets förvaltningsområde

50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 1 944 443 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 4 431 000 euro jämfört med det belopp på 1 948 874 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att beräkningen preciserats.

2021 budget 1 944 443 000
2020 budget 1 939 507 000
2019 bokslut 1 893 903 129

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 275 546 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 628 000 euro jämfört med det belopp på 276 174 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.

2021 budget 275 546 000
2020 budget 256 728 000
2019 bokslut 235 384 935
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30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 370 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 310 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
60 000 000 euro. I tillägget har beaktats den överenskommelse om EU:s budgetram för 2021—
2027 som nåddes i juli 2020 och övergångsperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

2021 budget 370 000 000
2020 budget 370 000 000
2019 bokslut 348 464 213

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas inflyta 52 542 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 512 000 euro jämfört med det belopp på 51 030 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av förhandsbetalningen av TEN-T-stöd som EU beviljat för projektet Utök-
ning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2. Motsvarande tillägg har an-
tecknats under moment 31.10.77.

2021 budget 52 542 000
2020 IV tilläggsb. 41 941 000
2020 budget 2 500 000
2019 bokslut 7 210 025
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER,  INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

09. Ränteinkomster  av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och
förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 20 330 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 46 000 euro jämfört med det belopp på 20 376 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.

2021 budget 20 330 000
2020 budget 19 812 000
2019 bokslut 17 377 317

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 2 417 425 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 330 950 000 euro jämfört med det belopp på 2 086 475 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en extra intäktsföring i anslutning till framtidsinvesteringar.

2021 budget 2 417 425 000
2020 II tilläggsb. -1 126 400 000
2020 budget 2 176 400 000
2019 bokslut 1 515 173 652
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 11 707 660 000 euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 946 395 000 euro jämfört med 10 761 265 000 euro i budgetpropositionen föranleds
av föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna kompletterande budgetproposition.

Tabellen i förklaringsdelen under momentet i budgetpropositionen ersätts dessutom med följande
tabell:

2021 budget 11 707 660 000
2020 VII tilläggsb. 1 836 508 000
2020 VI tilläggsb. 200 000 000
2020 V tilläggsb. -1 258 775 000
2020 IV tilläggsb. 5 321 343 000
2020 III tilläggsb. 880 000 000
2020 II tilläggsb. 9 389 572 000
2020 I tilläggsb. 1 083 490 000
2020 budget 2 198 374 000
2019 bokslut 1 792 984 063

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 11 758
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 11 708
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. (23.01.01 och 04) Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 135 094 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 130 401 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
4 693 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 1 350 000 euro för temporära tilläggsre-
surser för statsrådets kommunikation på grund av covid-19-läget, 105 000 euro för att stärka rådet
för bedömning av lagstiftningen i enlighet med vad som skrivits in i regeringsprogrammet,
3 000 000 euro i överföring från moment 28.70.20 för den fortsatta finansieringen av projektet
för statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem, 120 000 euro i överföring från moment
23.30.01 för skötseln av justitiekanslersämbetets ämbetsverks-, biblioteks- och informations-
stödstjänster, 62 000 euro i överföring från moment 35.01.01 för hantering av den kontinuerliga
tjänsten för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering, 150 000 euro i överföring
från moment 30.01.01, 32.01.01 och 35.01.01 för organisering av jord- och skogsbruksministeri-
ets, arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets arkiv, 70 000 euro i överföring från mo-
ment 24.01.01 för utgifter för övervakningsteknik för lokalerna i Sjöekipaget samt som avdrag
164 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för information om den grundläggande renove-
ringen av Sjöekipaget.
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2021 budget 135 094 000
2020 VII tilläggsb. 4 566 000
2020 IV tilläggsb. 2 497 000
2020 budget 125 261 000
2019 bokslut 126 865 000

10. Ägarstyrningen

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 355 700 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag
med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag
samt till finansiering i form av eget kapital utan aktieteckning av bolag som i sin helhet ägs av
staten, såsom till en placering i fonden för inbetalt fritt eget kapital.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 350 000 000 euro jämfört med det belopp på 5 700 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av kapitaliseringen av Finavia Abp i syfte att stärka bolagets finansiella
ställning.

2021 budget 355 700 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 III tilläggsb. 700 000 000
2020 budget 5 700 000
2019 bokslut 5 700 000
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30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 812 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 120 000 euro jämfört med det belopp på 3 932 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 23.01.01 för skötseln av justitiekanslersämbe-
tets ämbetsverks-, biblioteks- och informationsstödstjänster.

2021 budget 3 812 000
2020 VII tilläggsb. 12 000
2020 budget 3 501 000
2019 bokslut 3 490 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 251 236 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 238 782 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
12 454 000 euro.

I ändringen har som tillägg beaktats 1 155 000 euro i överföring från moment 24.01.21 till vida-
reutveckling av det nationella viseringssystemet, 288 000 euro i överföring från moment
26.01.01 till löneutgifter och andra utgifter för inrikesministeriets specialsakkunniga vid Finlands
ambassad i Moskva fr.o.m. den 1 januari 2021, 164 000 euro i överföring från moment 23.01.01
till tilläggsresurser för utrikesministeriets kommunikationscentral för perioden 1.10.2018—
31.12.2021 och 1 890 000 euro för stärkande av nätverket Team Finland samt som avdrag 70 000
euro i överföring till moment 23.01.01 för utgifter för övervakningsteknik för lokalerna i Sjöeki-
paget.

Som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur har i ändringen dessutom som
tillägg beaktats 9 027 000 euro, varav 1 517 000 euro för stärkande av beskickningsnätet,
1 000 000 euro för stärkande av hanteringen av inreseärenden vid ministeriet och beskickningar-
na, 1 400 000 euro för utvecklande av utrikesförvaltningens datasäkerhetslösningar, i synnerhet
för säker informationsförmedling, och 5 110 000 euro för stärkande av nätverket Team Finland.

2021 budget 251 236 000
2020 VII tilläggsb. 2 298 000
2020 IV tilläggsb. -57 000
2020 budget 237 480 000
2019 bokslut 225 276 000
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(21.) Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
F ö r k l a r i n g : Momentet ersätter momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen föreslås det att momentet stryks i budgeten.

Avdraget på 1 155 000 euro är en överföring till moment 24.01.01 för vidareutveckling av vise-
ringssystemet.

2020 budget 2 005 000
2019 bokslut 3 305 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 2 200 000 euro jämfört med det belopp på 12 300 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av de kostnader för ändring av fastigheter som stärkandet av beskicknings-
nätet medför, som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 14 500 000
2020 budget 12 300 000
2019 bokslut 17 570 000

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 520 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 036 000
05. Gemensamma utgifter 8 350 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 263 000
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 6 120 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 278 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 15 592 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 107 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 295 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 615 000
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F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Tilläggen föranleds av ändringar i grunderna för planeringen av insatserna, särskilt lönekostna-
derna, och motsvarande avdrag har gjorts under punkt 09. i dispositionsplanen.

2021 budget 53 080 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 53 080 000
2019 bokslut 51 168 000

22. Fredsmedling (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av förbättrandet av kapaciteten för konfliktförebyggande, fredsmedling och
fredsbygge som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 3 000 000
2020 budget 2 500 000

23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 531 000
24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 373 000
Sammanlagt 53 080 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) +103 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan +254 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för 

utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering -1 515 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia +205 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon +686 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) +107 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak +160 000
Sammanlagt -



24.30 31

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 760 859 000 euro.
Anslaget får användas
3) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering uppgående till
högst 10 procent av motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och
andelsinvesteringar som omfattas av förbindelser enligt i 3 § 4 mom. i lagen om aktiebolaget Fon-
den för industriellt samarbete Ab (291/1979), högst 150 000 000 euro. År 2021 får högst
2 000 000 euro av anslaget användas till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds speci-
alriskfinansiering.

Fullmakt
Sådana förbindelser som avses i 3 § 4 mom. i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt sam-
arbete Ab (291/1979) kan avges till Finnfund på villkor som statsrådet i övrigt har fastställt om
ersättning av förluster i anslutning till specialriskfinansiering, så att motvärdet av det samman-
lagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av förbin-
delserna får vara högst 150 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 3 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, dispositionsplanen i besluts-
delen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och styck-
et i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som andra stycke till den del av besluts-
delen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 50 000 000 euro jämfört med det belopp på 710 859 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur. Genom framtids-
investeringarna stärks Finlands förmåga att svara på de globala utmaningarna och konsekvenser-
na av coronakrisen. Anslaget riktas i betydande grad till arbetet för att lösa den globala utbild-

Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 240 812 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 189 687 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 75 500 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 55 320 000
5. Humanitärt bistånd 85 000 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom 

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

utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 79 650 000
9. Räntestödsinstrument 28 400 000
Sammanlagt 760 859 000

1) I anslaget ingår sammanlagt 1 881 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommis-
sionen och 2 000 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av ministeriets och Finnfunds specialriskfinansiering.



24.9032

ningskrisen samt för att stärka utvecklingsländernas anpassning till klimatförändringen, förhindra
förlusten av biologisk mångfald och främja en hållbar användning av naturresurser. Målet är ock-
så att stärka och utvidga de FN-funktioner som är placerade i Finland, utföra innovationssamar-
bete och stärka finländska aktörers deltagande.  Efter tillägget beräknas nivån på Finlands anslag
för utvecklingssamarbete i budgetpropositionen för 2021 stiga till ca 0,52 procent av bruttonatio-
nalinkomsten.

Av tillägget anvisas 25 000 000 euro för att bemöta utbildningskrisen inom initiativet Global
Partnership for Education (GPE), 5 000 000 euro för stärkande av de FN-funktioner som är pla-
cerade i Finland, 9 000 000 euro för att stödja de fattigaste ländernas anpassning till klimatför-
ändringen och för förhindrande av förlusten av biologisk mångfald, 4 000 000 euro för ett kom-
petenscentrum inom undervisningssektorn, 4 000 000 euro för programmet för företagspartner-
skap och för finansiering av utvecklingsinnovationer inom ramen för plattformen Developing
Markets Platform som administreras av Business Finland samt 3 000 000 euro för ett nytt inves-
teringsstöd till utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF).

Förlusterna med anledning av förbindelsen gällande ersättning av förluster som orsakas av Finn-
funds specialriskfinansiering beräknas uppgå till 2 000 000 euro år 2021.

Förbindelsen för att ersätta förluster i samband med Finnfunds specialriskfinansiering har höjts i
den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så att den uppgår till sammanlagt 150 000 000 euro åren
2018—2024. Finnfunds placeringsportfölj har ökat under de senaste åren, och coronavirusepide-
min har förändrat utsikterna för världsekonomin och samtidigt påverkat Finnfunds verksamhet.

2021 budget 760 859 000
2020 VII tilläggsb. 50 000 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 II tilläggsb. —
2020 budget 685 536 000
2019 bokslut 583 759 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 86 653 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 30 000 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 9 000 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 8 000 000
9. Räntestödsinstrument 3 000 000
Sammanlagt 50 000 000
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Avdraget på 2 431 000 euro jämfört med det belopp på 89 084 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av ändringar i valutakurser.

2021 budget 86 653 000
2020 budget 87 632 000
2019 bokslut 76 060 000

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 400 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av stärkandet av samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den
arktiska regionen som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 4 400 000
2020 budget 3 000 000
2019 bokslut 3 400 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 677 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 24 932 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
255 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 350 000 euro i överföring från moment
25.01.50 för genomförande av projekt inom handlingsprogrammet för bekämpning av våld mot
kvinnor och 250 000 euro för genomförande av justitieministeriets program som en del av reger-
ingens framtidsinvesteringar av engångsnatur samt som avdrag 800 000 euro i överföring till mo-
ment 25.01.21 för förvaltningsområdets informationsförvaltningsprojekt och främjande av digi-
taliseringen och 55 000 euro i överföring till moment 25.10.04 för en nivåförändring i utbild-
ningsanslaget för rättshjälpen och intressebevakningen.

2021 budget 24 677 000
2020 VII tilläggsb. -119 000
2020 IV tilläggsb. 50 000
2020 budget 23 857 000
2019 bokslut 20 782 999

03. Omkostnader  för  myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 770 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 10 490 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
280 000 euro, varav 200 000 euro föranleds av diskrimineringsombudsmannens tilläggsuppgifter
till följd av den europeiska övervakningen av avlägsnande ur landet och 80 000 euro av en över-
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föring från moment 25.01.20 för främjande av Olycksutredningscentralens säkerhetsutredningar
inom hälso- och sjukvården.

2021 budget 10 770 000
2020 VII tilläggsb. 99 000
2020 budget 10 042 000
2019 bokslut 9 853 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 013 000 euro.
Anslaget får användas
7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersök-
ning (378/2005) samt till betalning av motsvarande kostnader för sådan undersökning som dom-
stolen förordnat i anslutning till fastställande av moderskap.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 7 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 80 000 euro jämfört med det belopp på 12 093 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 25.01.03 för främjande av Olycksutredningscentralens
säkerhetsutredningar inom hälso- och sjukvården.

2021 budget 12 013 000
2020 VII tilläggsb. 900 000
2020 budget 33 093 000
2019 bokslut 11 288 699

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 620 000 euro.
Anslaget får användas
1) till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvalt-
ningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster
2) till förvaltningsområdets informationsförvaltningsprojekt och främjande av digitaliseringen
3) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken för uppgifter för viss tid för att
främja produktivitetsåtgärder.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 800 000 euro jämfört med det belopp på 1 820 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring från moment 25.01.01 till förvaltningsområdets informationsförvalt-
ningsprojekt och främjande av digitaliseringen.
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2021 budget 2 620 000
2020 VII tilläggsb. 840 000
2020 IV tilläggsb. 1 200 000
2020 budget 538 000
2019 bokslut 245 000

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 13 288 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionspla-
nen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 12 959 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
329 000 euro.

I ändringen har som tillägg beaktats 570 000 euro för tryggande av Brottsofferjourens verksam-
het, och det riktas i dispositionsplanen till punkten till Understöd till sammanslutningar som pro-
ducerar stödtjänster till brottsoffer.

I ändringen har som tillägg beaktats 34 000 euro för lönejusteringar och det riktas i dispositions-
planen till punkten Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi.

I ändringen har som tillägg beaktats 75 000 euro för understöd för ibruktagande av en chattjänst
i anslutning till Nollinjens verksamhet och som avdrag 350 000 euro i överföring till moment
25.01.01 för genomförande av projekt inom handlingsprogrammet för bekämpning av våld mot
kvinnor, vilka i dispositionsplanen riktas till punkten Övriga understöd och bedömning av under-
stödsprojektens konsekvenser.

2021 budget 13 288 000
2020 VII tilläggsb. 227 000
2020 IV tilläggsb. 300 000
2020 budget 13 005 000
2019 bokslut 9 018 429

Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer 
(högst) 5 425
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 943
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 3 920
Sammanlagt 13 288
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10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 284 278 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 281 108 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 170 000 euro, varav 2 540 000 euro föranleds av arbetet med att åtgärda anhopningen av dom-
stolsärenden i anslutning till coronaviruspandemin och 630 000 euro av en ökning av antalet
brottmål.

2021 budget 284 278 000
2020 IV tilläggsb. 333 000
2020 budget 255 060 000
2019 bokslut 251 315 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 81 947 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 81 141 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
806 000 euro. I detta belopp har för arbetet med att åtgärda anhopningen av ärenden i anslutning
till coronaviruspandemin beaktats 150 000 euro vid den allmänna intressebevakningen, 130 000
euro vid ekonomi- och skuldrådgivningen, 76 000 euro vid rättshjälpen och 30 000 euro vid kon-
sumenttvistenämnden samt beaktats 125 000 euro till följd av en minskning av inkomsterna av
den avgiftsbelagda verksamheten i anslutning till coronaviruspandemin, 240 000 euro till följd av
en ökning av antalet brottmål och 55 000 euro i överföring från moment 25.01.01 i anslutning till
en nivåförändring av utbildningsanslaget för rättshjälpen och intressebevakningen.

2021 budget 81 947 000
2020 VII tilläggsb. 2 042 000
2020 IV tilläggsb. 1 320 000
2020 II tilläggsb. 690 000
2020 budget 75 135 000
2019 bokslut 72 271 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 108 741 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 107 771 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
970 000 euro, varav 940 000 euro föranleds av en ökning av antalet ärenden vid Utsökningsvä-
sendet i anslutning till coronaviruspandemin och 30 000 euro av en ökning av antalet ärenden vid
konkursombudsmannens byrå.

2021 budget 108 741 000
2020 IV tilläggsb. 65 000
2020 budget 103 247 000
2019 bokslut 101 690 000

95. Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 260 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter för medel som förvaras på utsökningens
tjänstemedelskonto.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Anslaget är avsett för utgifter för att hantera ränterisken i anslutning till utsökningens tjänsteme-
delskonto vid exceptionella förhållanden på finansmarknaden.

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

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

2021 budget 260 000
2020 VII tilläggsb. 22 000

30. Åklagare

01. Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 55 729 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 55 185 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
544 000 euro, varav 284 000 euro föranleds av arbetet med att åtgärda anhopningen av dom-
stolsärenden i anslutning till coronaviruspandemin och 260 000 euro av en ökning av antalet
brottmål.
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2021 budget 55 729 000
2020 IV tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 48 146 000
2019 bokslut 45 848 000

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 233 939 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 229 297 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 642 000 euro, varav 1 600 000 euro föranleds av arbetet med att åtgärda anhopningen när det
gäller verkställigheten av straff i anslutning till coronaviruspandemin, 1 660 000 euro av en ök-
ning av antalet brottmål, 527 000 euro av inrättandet av säkerhetsavdelningen i Åbo och 855 000
euro av genomförandet av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror.

2021 budget 233 939 000
2020 VII tilläggsb. 1 993 000
2020 II tilläggsb. 1 080 000
2020 I tilläggsb. 433 000
2020 budget 218 912 000
2019 bokslut 216 499 000

50. Valutgifter

20. Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 859 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 4 050 000 euro jämfört med det belopp på 7 809 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av förberedelserna inför välfärdsområdesvalet år 2022.

2021 budget 11 859 000
2020 budget 3 522 000
2019 bokslut 35 202 759
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 215 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 16 316 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
101 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 88 000 euro i överföring från moment
26.01.20 för ett tidsbundet uppgiftsarrangemang och 170 000 euro för fortsatt finansiering av be-
redskaps- och resiliensnätverket för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
samt som avdrag 288 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för anställning av en specialsak-
kunnig som är placerad i Moskva och 71 000 euro i överföring till moment 26.01.50 för EXIT-
tjänsten.

2021 budget 16 215 000
2020 VII tilläggsb. 88 000
2020 IV tilläggsb. -95 000
2020 budget 15 079 000
2019 bokslut 14 447 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 594 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 88 000 euro jämfört med det belopp på 1 682 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring till moment 26.01.01 för ett tidsbundet uppgiftsarrangemang.

2021 budget 1 594 000
2020 budget 1 594 000
2019 bokslut 7 929 000
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29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 120 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 110 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en justering av anslagsnivån.

2021 budget 120 000 000
2020 budget 110 000 000
2019 bokslut 108 303 170

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 331 000 euro.
Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning
av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram samt för betalning av
understöd till Diakonissanstaltens projekt EXIT (projekt mot radikalisering).
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 71 000 euro jämfört med det belopp på 260 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är en överföring från moment 26.01.01 till EXIT-tjänsten (bekämpning av radikalisering).

2021 budget 331 000
2020 budget 260 000
2019 bokslut 235 000

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 798 761 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 796 137 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 624 000 euro, varav 1 181 000 euro föranleds av hyreseffekter i anslutning till projektet för po-
lisens verksamhetslokaler, 1 000 000 euro av reformen av teleavlyssningssystemet och 443 000
euro av det finansieringsbehov som följer av ändringen av SIS-förordningen.
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2021 budget 798 761 000
2020 VII tilläggsb. 21 561 000
2020 IV tilläggsb. 11 800 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 I tilläggsb. 5 553 000
2020 budget 763 152 000
2019 bokslut 759 575 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 271 888 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 290 000 euro jämfört med det belopp på 271 598 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av ökade hyreskostnader.

2021 budget 271 888 000
2020 IV tilläggsb. 7 000 000
2020 II tilläggsb. 8 380 000
2020 I tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 244 599 000
2019 bokslut 236 780 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Anslaget får användas
9) till planerings-, anskaffnings- och utbildningskostnader som hänför sig till anskaffning av två
nya utsjöbevakningsfartyg.
F ö r k l a r i n g : Punkt 9 i beslutsdelen ersätter punkt 9 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

2021 budget 5 000 000
2020 VII tilläggsb. 120 000 000
2020 V tilläggsb. 1 500 000
2020 IV tilläggsb. 15 000 000
2020 budget 23 510 000
2019 bokslut 9 010 000
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30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 048 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 59 548 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av utgifterna för den obligatoriska utvecklingen av ERICA-systemet.

2021 budget 60 048 000
2020 VII tilläggsb. 153 000
2020 IV tilläggsb. 1 503 000
2020 II tilläggsb. 125 000
2020 budget 57 834 000
2019 bokslut 54 601 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 034 000 euro jämfört med det belopp på 1 966 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en justering av anslagsnivån.

2021 budget 3 000 000
2020 V tilläggsb. 1 800 000
2020 budget 1 966 000
2019 bokslut 1 758 328

40. Migration

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 104 614 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 107 614 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en justering av den beräknade användningen.
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2021 budget 104 614 000
2020 VII tilläggsb. -20 000 000
2020 budget 117 433 000
2019 bokslut 127 601 000

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 570 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 3 570 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en justering av den beräknade användningen.

2021 budget 2 570 000
2020 VII tilläggsb. -2 500 000
2020 budget 4 030 000
2019 bokslut 530 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 843 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 1 700 000 euro jämfört med det belopp på 28 543 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en justering av den beräknade användningen.

2021 budget 26 843 000
2020 VII tilläggsb. -6 500 000
2020 budget 30 715 000
2019 bokslut 25 341 762
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 968 938 000 euro.
Fullmakt
1) År 2021 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvars-
maktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2021—2025, enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 152 933 000 euro (Beställningsfull-
makten för omkostnader 2021).
2) År 2020 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvars-
maktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2021—2024, enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 125 624 000 euro (Beställningsfull-
makten för omkostnader 2020).
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter
punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen
och punkt 2 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas till punkt 2 i den del av besluts-
delen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen, varvid punkt 2 och 3 i den
del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen blir punkt 3 och
4.

Jämfört med det belopp på 1 955 078 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
13 860 000 euro, varav 7 100 000 euro föranleds av kostnader för matpenning till beväringar och
6 760 000 euro av en överföring av vissa anskaffningar från moment 27.10.18.

Minskningen av det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2020 med
6 000 000 euro och ökningen av det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostna-
der 2021 med 2 987 000 euro beror på att de avtal som ingås med beställningsfullmakterna har
preciserats.

De ändringar i beställningsfullmakterna som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanser-
na som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
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Till följd av ändringarna i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstabellen enligt följande:

2021 budget 1 968 938 000
2020 VII tilläggsb. 11 091 000
2020 IV tilläggsb. 31 004 000
2020 I tilläggsb. 600 000
2020 budget 1 932 248 000
2019 bokslut 1 932 250 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 783 991 000 euro.
Av anslaget får högst 241 979 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än
till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakt
1) År 2021 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i
syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2021—2028, enligt va-
lutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 881 272 000

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

2021 2022 2023 2024 2025—

Samman-
lagt fr.o.m.

2021

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2016 5 600 5 600
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2017 8 754 8 754
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2018 1 500 4 800 6 300
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2019 34 899 8 250 43 149
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2020 84 965 19 645 10 773 10 241 125 624
Beställningsfullmakten för partnerskap 
2020 som gäller underhåll (Millog 2020) 126 092 126 092 126 092 126 092 502 368 1 006 736
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 261 810 158 787 136 865 136 333 502 368 1 196 163

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2021 18 137 97 995 24 820 3 700 8 281 152 933
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 18 137 97 995 24 820 3 700 8 281 152 933

Fullmakter sammanlagt 279 947 256 782 161 685 140 033 510 649 1 349 096
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euro (beställningsfullmakten för 2021 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH
2021).
2) Nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra
det militära försvarets prestationsförmåga får ingås så att de åren 2021—2027, enligt valutakurs-
nivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 1 051 572 000 euro
(beställningsfullmakten för 2018 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2018).
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller
fullmakter ersätter det första stycket i punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter un-
der momentet i budgetpropositionen och punkt 2 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter
fogas till punkt 2 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropo-
sitionen, varvid punkt 2 och 3 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i
budgetpropositionen blir punkt 3 och 4.

Avdraget på 6 760 000 euro jämfört med det belopp på 790 751 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en överföring av vissa anskaffningar till moment 27.10.01.

Jämfört med det belopp på 242 436 000 euro som föreslås i budgetpropositionen för andra an-
skaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmak-
ter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter har det dra-
gits av 457 000 euro.

Höjningen av det maximala beloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2021 med 15 157 000
euro och minskningen av det maximala beloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2018 med
8 070 000 euro föranleds av preciseringar av finansieringen av projekt inom Försvarsmaktens ut-
vecklingsprogram.

De ändringar i beställningsfullmakterna som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanser-
na som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av ändringarna i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstabellen enligt följande:

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

2021 2022 2023 2024 2025—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2021

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2017) 27 299 25 772 20 587 20 087 32 684 126 429
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2018) 286 576 238 938 233 960 185 230 106 868 1 051 572
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2021 budget 783 991 000
2020 VII tilläggsb. 705 000
2020 IV tilläggsb. -747 000
2020 budget 779 440 000
2019 bokslut 790 472 000

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2019) 18 795 3 550 22 345
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2020) 30 920 15 700 1 000 1 000 48 620
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 363 590 283 960 255 547 206 317 139 552 1 248 966

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2021) 166 839 239 271 207 691 184 031 83 440 881 272
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 166 839 239 271 207 691 184 031 83 440 881 272

Fullmakter sammanlagt 530 429 523 231 463 238 390 348 222 992 2 130 238

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

2021 2022 2023 2024 2025—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2021

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 634 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 324 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 601 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 9 644 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 898 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 16 690 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 656 000
12. Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 280 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 11 370 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 916 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 515 000
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F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Ändringarna föranleds huvudsakligen av preciserade planeringsgrunder för insatserna samt av
behoven av anslag för gemensamma utgifter och programmet för utvecklande av krishanterings-
styrkor.

2021 budget 58 729 000
2020 IV tilläggsb. -273 000
2020 budget 59 659 000
2019 bokslut 58 380 000

19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden eller av 
deltagande i den nordiska Base Camp-poolen, för utgifter för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 1 726 000

Sammanlagt 58 729 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten +91 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan +40 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak -375 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser +109 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor +3 040 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden eller av 
deltagande i den nordiska Base Camp-poolen, för utgifter för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering -2 905 000

Sammanlagt -
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 544 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 1 250 000 euro jämfört med det belopp på 34 794 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 28.10.03 för beredning av ett positivt kreditupplys-
ningsregister.

2021 budget 33 544 000
2020 VII tilläggsb. -123 000
2020 IV tilläggsb. 850 000
2020 budget 34 197 000
2019 bokslut 31 201 000

40. Statsunderstöd  till  Finavia Abp för kostnader som föranleds av upprätthållandet av hälso-
säkerheten vid gränsövergångsställena (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande av statsunderstöd till Finavia Abp som bedriver verksamhet
för upprätthållande av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena i anslutning till covid-19-pan-
demin.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Anslaget får användas till ersättningar till Finavia Abp för kostnader som föranleds av upprätt-
hållandet av hälsosäkerheten på flygplatserna.

Social- och hälsovårdsministeriet och Finavia Abp har i samarbete kommit överens om åtgärder
för att bekämpa coronaviruset på Helsingfors-Vanda flygplats. Finavia har delat ut anvisningar
till resenärer som anländer till landet samt till transferpassagerare som förflyttar sig till inrikes
anslutningsflyg. Dessutom har Finavia i ankomsthallarna ordnat allmänna rådgivningsställen för
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resenärer som anländer till Finland. Finavia har också anvisat lokaler på flygplatser för den häl-
sorådgivning som kommunerna tillhandahåller samt för massundersökning och testning av
coronavirus. Dessutom har Finavia styrt ankommande resenärer till fortsatta förbindelser inom
landtrafiken med beaktande av säkerhetsanvisningarna.

Finansministeriet fattar beslut om det statsunderstöd som beviljas Finavia Abp. På det statsunder-
stöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

De kostnader som föranleds Finavia ersätts som längst till och med den 31 december 2021 och
dessa kostnader uppskattas uppgå till 400 000—500 000 euro i månaden.

2021 budget 3 000 000

10. Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 432 688 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 153 000 euro jämfört med det belopp på 432 841 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 28.30.03 i samband med överföringen av uppgifter inom
den tjänst som ersätter Katso-tjänsten.

2021 budget 432 688 000
2020 VII tilläggsb. 1 152 000
2020 budget 425 448 000
2019 bokslut 406 887 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 186 252 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 10 500 000 euro jämfört med det belopp på 175 752 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av tilläggsutgifter för anskaffningen av standardprogramvara för förtull-
ningssystemet. Den beställningsfullmakt som anknyter till tilläggsutgifterna har beviljats i den
fjärde tilläggsbudgeten för 2020.

2021 budget 186 252 000
2020 VII tilläggsb. 1 429 000
2020 IV tilläggsb. 4 328 000
2020 budget 166 099 000
2019 bokslut 168 168 000
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03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 750 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 12 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
5 250 000 euro, varav 1 250 000 euro är en överföring från moment 28.01.01 till beredningen av
anskaffningen av ett positivt kreditupplysningsregister och 4 000 000 euro till genomförandet av
det positiva kreditupplysningsregistret. Investeringsutgifterna för det positiva kreditupplysnings-
registret beräknas uppgå till totalt 34,8 miljoner euro åren 2020—2024.

2021 budget 17 750 000
2020 VII tilläggsb. 265 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 11 980 000
2019 bokslut 11 980 000

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 444 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 27 924 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
520 000 euro, varav 100 000 euro föranleds av tilläggskostnader för handläggningsuppgifter i
fråga om utrikesministeriets reseskadeskydd och 420 000 euro av en överföring från moment
28.70.23 till genomförandet av projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverk-
samheten.

2021 budget 28 444 000
2020 VII tilläggsb. 140 000
2020 IV tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 28 314 000
2019 bokslut 24 682 000

88. Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag.
1. Servicemål och andra verksamhetsmål
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt la-
gen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra
tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför
statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under,
står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsför-
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mögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för
sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbud-
geten.
2. Investeringar
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 480 miljoner euro år 2021. Dessut-
om får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter
på högst 550 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till ombyggnader och grundliga reno-
veringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt
till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken
markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.
Senatfastigheter får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån
till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.
3. Upplåning
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2021 uppta lån enligt 5 § 1
mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 230 miljoner euro netto.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av att den författningsändring som gäller
Senatfastigheter fördröjts så att det inte är möjligt att inrätta ett dotteraffärsverk fr.o.m. den 1 ja-
nuari 2021.

Jämfört med budgetpropositionen har momentets rubrik ändrats.

2021 budget —
2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget —
2019 bokslut —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 994 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 50 516 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
478 000 euro, varav 153 000 euro är en överföring från moment 28.01.01 i anslutning till överfö-
ringen av uppgifter inom den tjänst som ersätter KATSO-tjänsten och 325 000 euro är för utgifter
för datasystem och förberedelser i anslutning till välfärdsområdesvalet.
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2021 budget 50 994 000
2020 VII tilläggsb. 106 000
2020 II tilläggsb. 2 160 000
2020 budget 53 940 000
2019 bokslut 29 024 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 552 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 57 882 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
6 670 000 euro, varav 5 460 000 euro föranleds av de uppskattade tilläggskostnaderna till följd
av coronapandemin, 210 000 euro av tilläggsresurser för tillgänglighetsövervakningen och
1 000 000 euro av en överföring av undervisningsväsendets utbildning från moment 29.01.02.

2021 budget 64 552 000
2020 VII tilläggsb. 190 000
2020 IV tilläggsb. -35 000
2020 II tilläggsb. 2 925 000
2020 budget 56 505 000
2019 bokslut 54 604 000

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 869 142 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 11 104 000 euro jämfört med det belopp på 4 880 246 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.

2021 budget 4 869 142 000
2020 budget 4 857 179 000
2019 bokslut 4 743 114 985
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16. Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 925 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 9 000 euro jämfört med det belopp på 3 934 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.

2021 budget 3 925 000
2020 budget 4 008 000
2019 bokslut 1 291 491

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 275 546 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 628 000 euro jämfört med det belopp på 276 174 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.

2021 budget 275 546 000
2020 budget 256 728 000
2019 bokslut 233 725 194

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och
förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 330 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 46 000 euro jämfört med det belopp på 20 376 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av effekten av indexförhöjningarna.

2021 budget 20 330 000
2020 budget 19 812 000
2019 bokslut 17 052 922

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

02. Separat budgeterade personalutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro.
Anslaget får användas
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1) till kostnader för löner för nödvändig extra personal eller för tillämpningen av 9 b § 1 mom. i
statstjänstemannalagen (750/1994) i sådana fall där anslagsbehovet inte var känt när budgetpro-
positionen bereddes
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhål-
lande eller av ersättningar för att tjänsteförhållandet upphört
3) till ersättning i efterhand till ämbetsverk av uppsägningsersättningar som ämbetsverket betalat
i anpassningssituationer som föranletts av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker
4) till att i situationer enligt 27 a § i statstjänstemannalagen (750/1994) och 7 kap. 13 § i arbets-
avtalslagen till ett ämbetsverk i efterhand ersätta kostnader för sysselsättningsfrämjande träning
eller utbildning som betalas för personal som sagts upp från ämbetsverket
5) till att i förändringssituationer som föranleds av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker
betala kostnader för att en tjänsteman arbetar vid ett annat ämbetsverk enligt 20 § i statstjänste-
mannalagen, när arbetet främjar varaktigheten i tjänstemannens anställningsförhållande eller sys-
selsättandet av tjänstemannen
6) till att i efterhand ersätta ämbetsverket för flyttningskostnader i anslutning till förändringssitu-
ationer i ett ämbetsverk enligt bilaga 1 till statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal eller
andra kostnader som föranleds ämbetsverket till följd av förändringssituationen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 385 000 euro jämfört med det belopp på 115 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av ersättningar i efterhand till ämbetsverk för uppsägningsersättningar, kostna-
der för sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning enligt statstjänstemannalagen som beta-
las för personal som sagts upp, ersättning av kostnader för arbete vid ett annat ämbetsverk och
ersättning till ämbetsverk för förflyttningskostnader enligt statens allmänna tjänste- och arbets-
kollektivavtal eller kostnader för andra ändringssituationer.

Jämfört med budgetpropositionen har momentets rubrik ändrats.

2021 budget 2 500 000
2020 budget 15 000
2019 bokslut 12 661

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)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av beredningen och styrningen av reformen av social-
och hälsovården och räddningsväsendet
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2) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförandet av de ändringar i in-
formationssystemen som reformen förutsätter.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Anslaget används för riksomfattande berednings-, verkställighets-, utvecklings- och planerings-
uppgifter som föranleds av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

2021 budget 1 900 000
2019 bokslut 222 215 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 662 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 37 740 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
10 078 000 euro, varav 3 000 000 euro är en överföring till moment 23.01.01 för slutförande av
projektet Vahva och 7 078 000 euro är en överföring till moment 30.20.01, varav 3 350 000 euro
för CAP27-projektet och 3 728 000 euro för ett projekt för förnyande av teknologimiljöerna.

2021 budget 27 662 000
2020 VII tilläggsb. -2 500 000
2020 IV tilläggsb. -1 200 000
2020 budget 13 872 000
2019 bokslut 4 745 000

23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 4 380 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 420 000 euro jämfört med det belopp på 4 800 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 28.20.01 för genomförande av projektet för utveckling
och digitalisering av statsunderstödsverksamheten.

2021 budget 4 380 000
2020 VII tilläggsb. 20 000
2020 budget 5 600 000
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80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 190 288 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 721 000 euro jämfört med det belopp på 188 567 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av de ändringar i inkomstposterna som föreslås i denna kompletterande
proposition.

2021 budget 190 288 000
2020 VII tilläggsb. -4 476 000
2020 V tilläggsb. 4 595 000
2020 IV tilläggsb. -5 918 000
2020 II tilläggsb. -25 677 000
2020 I tilläggsb. 4 000
2020 budget 249 719 000
2019 bokslut 244 310 990

34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 83 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 3 500 000 euro jämfört med det belopp på 79 600 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av preciserade uppskattningar.

2021 budget 83 100 000

89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

F ö r k l a r i n g : Kapitlet fogas till budgetpropositionen.

30. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 973 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av statsunderstöd för kostnaderna för att inrätta välfärdsområdena och för deras
verksamhet samt för kostnaderna för de temporära beredningsorganen
2) till betalning av statsunderstöd för kostnaderna för de organ som väljs i den temporära HUS-
beredningsgruppen och i HUS-sammanslutningen.
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F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Anslaget får användas till inrättande av välfärdsområdena och till deras verksamhet samt till kost-
naderna för de temporära beredningsorganen. Regeringen bereder en reform av social- och häl-
sovården och räddningsväsendet. Avsikten är att en regeringsproposition om reformen ska över-
lämnas till riksdagen i december 2020.

Anslaget är ett sådant allmänt statsunderstöd för välfärdsområdets verksamhet som avses i 5 § i
statsunderstödslagen (688/2001). Allmänt understöd kan betalas till välfärdsområdena efter det
att införandelagen trätt i kraft genom beslut av finansministeriet. Den statliga finansieringen av
den temporära HUS-beredningsgruppen betalas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Välfärdsområdets temporära beredningsorgan leder beredningsarbetet inriktat på att inleda väl-
färdsområdets verksamhet och förvaltning och utövar därmed sammanhängande beslutanderätt,
samt för talan i frågor som gäller dess uppgifter, tills välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod
börjar. Den temporära HUS-beredningsgruppen har andra uppgifter än välfärdsområdenas tem-
porära beredningsgrupper. HUS-beredningsgruppens uppgifter hänger samman med beredningen
av de beslut som krävs för att inrätta HUS-sammanslutningen och inleda dess verksamhet.

De största kostnaderna föranleds av den personal som ska anställas i de temporära beredningsor-
ganen, välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen och av deras lokaler och verksamhet samt
av ordnandet av de lagstadgade uppgifterna. Anslagsbehovet baserar sig delvis på kalkyler och
planer som tagits fram vid beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsrefor-
men under föregående valperiod samt på kostnaderna för motsvarande funktioner i kommuner
och samkommuner.

2021 budget 14 973 000

90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 697 660 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 7 696 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 060 000 euro, varav 1 000 000 euro föranleds av en precisering av konsekvensbedömningen av
en utvidgning av läroplikten och 60 000 euro av en överföring från moment 29.10.30 av skyldig-
heten att ordna elevvård inom det fria bildningsarbetet till följd av utvidgningen av läroplikten.

2021 budget 7 697 660 000
2020 VII tilläggsb. 750 000 000
2020 IV tilläggsb. 827 700 000
2020 budget 7 074 155 000
2019 bokslut 8 730 423 729
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92. EU och internationella organisationer

95. Statens borgens- och garantiprestationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av garantiprestationer som föranleds av den statsgaranti som
beviljats Europeiska investeringsbanken för att täcka de förluster som föranleds av den alleuro-
peiska EU COVID-19-garantifond som inrättats i anslutning till banken. Anslaget får också an-
vändas till betalning av ränteutgifter och andra utgifter som Europeiska investeringsbanken even-
tuellt orsakas av tryggandet av garantifondens likviditet.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

Anslaget kan användas för sådana garantiprestationer som innevarande år eventuellt föranleds av
den statsgaranti på 371 158 331,96 euro som beviljats Europeiska investeringsbanken den 25 juni
2020. Europeiska investeringsbanken tryggar garantifondens likviditet, vilket kan medföra rän-
tekostnader och andra kostnader för dem som ställt garantin för tiden mellan garantifondens egen
betalningsprestation och statens garantiersättning.

2021 budget 1 000 000
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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 nettoanslag på 17 726 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 931 000 euro jämfört med det belopp på 16 795 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en omfördelning av besparingen i fråga om de poster som överförs till
moment 29.01.02.

2021 budget 17 726 000
2020 IV tilläggsb. -25 000
2020 budget 17 847 000
2019 bokslut 17 755 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 62 929 000 euro.
Anslaget får även användas
11) till ett belopp av högst 2 942 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och pro-
gram som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbe-
te, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen
inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forsk-
ningsverksamhet vid Samiska högskolan.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 11 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 11
i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Jämfört med det belopp på 64 860 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
1 931 000 euro, varav 1 000 000 euro föranleds av en överföring till moment 28.40.01 för betal-
ning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarns-
pedagogiken och 931 000 euro av en omfördelning av besparingen i fråga om de poster som över-
förs från moment 29.01.01.

2021 budget 62 929 000
2020 VII tilläggsb. 77 000
2020 IV tilläggsb. 135 000
2020 budget 67 744 000
2019 bokslut 64 833 000

53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 47 510 000 euro.
Anslaget får användas
3) till avlönande av personal motsvarande högst åtta årsverken i uppgifter för viss tid.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 3 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 40 000 000 euro jämfört med det belopp på 7 510 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att åtgärderna för att stärka det kontinuerliga lärandet och stödja struktur-
omvandlingen, dvs. kortvariga utbildningar med snabb verkan, utökas bland personer i arbetsför
ålder som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 47 510 000
2020 IV tilläggsb. 20 500 000
2020 budget 26 010 000
2019 bokslut 3 010 000

10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och 
fritt bildningsarbete

20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildnings-
arbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 156 815 000 euro.
Anslaget får användas
4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogram-
met för den grundläggande utbildningen, 83 228 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 149 065 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
7 750 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 8 000 000 euro för inledande av skolsam-
arbete som förbinder till programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom den
grundläggande utbildningen, som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur,
samt som avdrag 250 000 euro som en överföring av engångsnatur till moment 29.10.51 för un-
derstöd till kvinnoorganisationer.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen
en proposition med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om
ändring av lagen om småbarnspedagogik. Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbild-
ningen bl.a. genom att öka 5-åriga barns deltagande i planmässig fostran och undervisning.

2021 budget 156 815 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 118 415 000
2019 bokslut 15 487 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och små-
barnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 471 179 000 euro.
Anslaget får användas
12) till ett belopp av högst 9 940 000 euro för stärkande av elev- och studerandevården.
Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och efter-
middagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är
högst 3 524 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 12 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 12 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det tredje stycket i be-
slutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 469 239 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 940 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 2 000 000 euro för kvalitets- och jäm-
ställdhetsprogrammet inom den grundläggande utbildningen för en ökning av antalet ledda tim-
mar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten, som en del av regeringens framtidsinveste-
ringar av engångsnatur, samt som avdrag 60 000 euro i överföring till moment 28.90.30 för skyld-
igheten att ordna elevvård inom det fria bildningsarbetet till följd av utvidgningen av läroplikten.
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2021 budget 471 179 000
2020 VII tilläggsb. 986 000
2020 IV tilläggsb. 115 500 000
2020 II tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 705 285 000
2019 bokslut 692 374 944

51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 7 513 000 euro.
Anslaget får användas
1) till ett belopp av 518 000 euro till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoor-
ganisationer (663/2007).
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 250 000 euro jämfört med det belopp på 7 263 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en temporär överföring från moment 29.10.20 för understöd till kvinnoor-
ganisationer.

2021 budget 7 513 000
2020 VII tilläggsb. 1 750 000
2020 budget 8 743 000
2019 bokslut 8 403 000

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 432 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 5 000 euro jämfört med det belopp på 8 427 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av genomförandet av utvidgningen av läroplikten vid Sameområdets utbild-
ningscentral.

2021 budget 8 432 000
2020 VII tilläggsb. 18 000
2020 budget 8 087 000
2019 bokslut 8 072 000



29.20 65

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 006 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 14 006 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av inledandet och genomförandet av programmet för kvaliteten på gymna-
sieutbildning som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 19 006 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 12 706 000
2019 bokslut 26 979 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 965 952 000 euro.
Anslaget får användas
1) till ett belopp av 930 920 000 euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och ge-
nomslagsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesut-
bildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen, varav
80 000 000 euro är för att anställa lärare och handledare, öka antalet undervisningstimmar för
timlärare samt för behovsprövade höjningar av den basfinansiering som beviljas för att anställa
stödpersonal för undervisningen.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 884 657 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
81 295 000 euro, varav 80 000 000 euro föranleds av en ökning av basfinansieringen till anord-
nare av yrkesutbildning för att stärka resurserna för undervisning och handledning, som en del av
regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur, 295 000 euro av en precisering av konse-
kvensbedömningen av en utvidgning av läroplikten och 1 000 000 euro av en precisering av den
tidsmässiga fördelningen av de årliga kostnaderna för en utvidgning av läroplikten.

En komplettering av motiveringen jämfört med budgetpropositionen behövs för att den ökning
av engångsnatur som beviljas för behovsprövad höjning av basfinansieringen för att anställa lä-
rare och handledare, för att öka antalet undervisningstimmar för timlärare samt för att anställa
stödpersonal inom undervisningen inte ska sänka den prestationsbaserade delen av basfinansie-
ringen. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring
av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att de temporä-
ra höjningar som det beslutats om i budgeten och som fördelas i form av höjningar av basfinan-
sieringen efter prövning temporärt ökar basfinansieringens relativa andel av totalfinansieringen.
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2021 budget 965 952 000
2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 46 500 000
2020 budget 917 598 000
2019 bokslut 825 458 996

35. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 198 439 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 3 750 000 euro jämfört med det belopp på 194 689 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en precisering att den tidsmässiga fördelningen av de årliga kostna-
derna för en utvidgning av läroplikten.

2021 budget 198 439 000

40. Högskoleundervisning och forskning

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Anslaget får användas
5) till ett belopp av högst 300 000 euro för kostnader för genomförandet av en centraliserad of-
fentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.
F ö r k l a r i n g : Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har det gjorts en teknisk korrigering i motiveringen.

2021 budget 24 919 000
2020 IV tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 31 119 000
2019 bokslut 32 523 000

80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 268 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 20 000 euro jämfört med det belopp på 4 248 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring från moment 29.80.31 för verksamheten vid statsandelsnämnden för
performativ konst (RP 132/2020) år 2021.

2021 budget 4 268 000
2020 VII tilläggsb. 7 019 000
2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 106 000
2019 bokslut 4 115 000

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 826 000 euro.
Anslaget får användas
4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av utvecklandet av de allmänna biblio-
tekens verksamhet som forum för dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
4 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 3 826 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av kostnaderna för utvecklandet av de allmänna bibliotekens verksamhet
som forum för dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna.

2021 budget 4 826 000
2020 IV tilläggsb. 800 000
2020 budget 5 012 000
2019 bokslut 4 560 000

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 129 197 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 20 000 euro jämfört med det belopp på 129 217 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 29.80.01 för verksamheten vid statsandelsnämnden för
performativ konst år 2021.

2021 budget 129 197 000
2020 VII tilläggsb. 57 666 000
2020 budget 67 840 000
2019 bokslut 46 734 868
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52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Anslaget får användas
2) till i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) avsedda stipendier och understöd som
Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, för stipendier enligt
lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 21 000 euro samt
till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret
för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta
orsakar.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Ändringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av att stipendier enligt lagen om vissa sti-
pendier åt bildkonstnärer (115/1997) till följd av den minskade intäktsföringen av avkastningen
av penningspelsverksamheten delvis betalas från moment 29.80.51.

2021 budget 190 275 000
2020 VII tilläggsb. -75 160 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 257 570 000
2019 bokslut 247 042 783

90. Idrottsverksamhet

30. Understöd för Rörelse-programmen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av programmen Stu-
dier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse, Vuxna i rörelse och Äldre i rörelse samt det sek-
torsövergripande programmet för fysisk aktivitet.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i budgetpropositionen.

Anslaget är avsett för kostnaderna för det sektorsövergripande programmet för fysisk aktivitet
och Samordningsorganet för idrottspolitiken samt utvidgningen av programmet Skolan i rörelse
som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

Momentets rubrik har ändrats.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Programmet Vuxna i rörelse (regeringsprogr. 2019) 1 000 000
Programmet Studier i rörelse (regeringsprogr. 2019) 2 000 000
Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse (regeringsprogr. 2019) 1 000 000
Äldre i rörelse (regeringsprogr. 2019) 1 000 000
Sammanlagt 5 000 000
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2021 budget 5 000 000
2020 IV tilläggsb. 6 815 000
2020 II tilläggsb. 19 600 000
2020 budget 8 000 000
2019 bokslut 3 800 000

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Anslaget får användas
10) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 9 årsverken.
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsva-
rande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare uppgår
till 1 383,20 euro per månad.
F ö r k l a r i n g : Punkt 10 i det första stycket i beslutsdelen ersätter punkt 10 i det andra stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter
det fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av den permanenta överföringen av två
årsverken från momentet till regionförvaltningsverket samt av fastställandet av pensionsbeloppet
enligt lagen om extra pension för idrottsutövare.

2021 budget 108 944 000
2020 VII tilläggsb. -48 806 000
2020 budget 150 694 000
2019 bokslut 154 028 306

91. Ungdomsarbete

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 32 112 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 4 500 000 euro jämfört med det belopp på 27 612 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en utvidgning av det uppsökande ungdomsarbetet som en del av reger-
ingens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 32 112 000
2020 IV tilläggsb. 12 000 000
2020 II tilläggsb. 1 500 000
2020 budget 23 513 000
2019 bokslut 21 323 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 410 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 45 000 euro jämfört med det belopp på 23 455 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.01 för kostnader för organisering av arkiv.

2021 budget 23 410 000
2020 VII tilläggsb. 78 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 23 376 000
2019 bokslut 22 984 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 943 000 euro.
Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 35 årsver-
ken.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 9 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 943 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 30.40.22 för genomförande av forsknings- och innova-
tionsprogrammet inom klimatpolitiken för markanvändningssektorn.
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2021 budget 10 943 000
2020 budget 1 343 000
2019 bokslut 1 343 000

10. Utveckling av landsbygden

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 65 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 55 050 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
10 200 000 euro, varav 4 284 000 euro utgörs av EU:s medfinansiering och 5 916 000 euro av
statlig medfinansiering.

I tillägget har beaktats EU:s finansieringsramslösning som uppnåtts i juli 2020 och som gäller
åren 2021—2027, övergångsperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt de nationella
behov som gäller stödsystemet.

2021 budget 65 250 000
2020 VII tilläggsb. —
2020 budget 88 326 000
2019 bokslut 84 976 000

43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 65 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 67 767 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
2 767 000 euro, varav 1 162 000 euro utgörs av EU:s medfinansiering och 1 605 000 euro av stat-
lig medfinansiering.

I avdraget har beaktats EU:s finansieringsramslösning som uppnåtts i juli 2020 och som gäller
åren 2021—2027, övergångsperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt de nationella
behov som gäller stödsystemet.

2021 budget 65 000 000
2020 budget 62 767 000
2019 bokslut 47 767 000
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54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
1) till betalning av understöd som avses i lotterilagen (1047/2001) och i den förordning av stats-
rådet (14/2017) som gäller användning av penningspelsbolagets avkastning för främjande av
hästuppfödning och hästsport
2) till betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana
som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Genom ändringen möjliggörs betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning
och hästsport än sådana som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning.

2021 budget 39 892 000
2020 V tilläggsb. —
2020 budget 40 092 000
2019 bokslut 40 092 000

63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro.
Anslaget får användas
3) för finansiering av en effektbedömning, ett handlingsprogram och i det inkluderade åtgärder
och pilotprojekt som genomförs i syfte att utveckla livskraften och välfärden i glesbygdsområden
4) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter
för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av
andra konsumtionsutgifter.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som ny punkt 3 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter den
nuvarande punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, var-
vid nuvarande 4—6 punkten i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen blir 5—7 punkten.

Tillägget på 8 000 000 euro jämfört med det belopp på 4 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av finansieringen av utvecklandet av den glesbebyggda landsbygden, som
en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 12 000 000
2020 budget 6 100 000
2019 bokslut 3 100 000
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64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 182 091 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 165 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
16 391 000 euro, varav 7 303 000 euro utgörs av EU:s medfinansiering och 9 088 000 euro av
statlig medfinansiering.

I tillägget har beaktats EU:s finansieringsramslösning som uppnåtts i juli 2020 och som gäller
åren 2021—2027, övergångsperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt de nationella
behov som gäller stödsystemet.

2021 budget 182 091 000
2020 VII tilläggsb. —
2020 budget 189 700 000
2019 bokslut 144 056 640

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 83 642 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 75 984 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
7 658 000 euro, varav 580 000 euro är för de extra utgifter som coronavirusläget (covid-19) för-
anleder i Livsmedelsverkets laboratorier och köttbesiktning och 7 078 000 euro är en överföring
från moment 28.70.20 för utveckling av datasystem, varav 3 350 000 euro för projektet CAP27
och 3 728 000 euro för projektet Förnyande av teknikmiljöer.

2021 budget 83 642 000
2020 VII tilläggsb. 596 000
2020 IV tilläggsb. 125 000
2020 budget 76 440 000
2019 bokslut 73 362 000
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40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 332 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 8 900 000 euro jämfört med det belopp på 323 100 000 euro som föreslås i budget-
propositionen hänför sig till genomförande av stödhelheten under övergångsperioden för EU:s
gemensamma jordbrukspolitik.

2021 budget 332 000 000
2020 budget 323 000 000
2019 bokslut 322 700 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 516 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 526 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
9 300 000 euro (EU-andel 100 %), i vilket har beaktats hur EU:s finansieringsramsbeslut för åren
2021—2027 som uppnåtts i juli 2020 och som gäller reformen av EU:s gemensamma jordbruks-
politik genomförs under övergångsperioden.

2021 budget 516 900 000
2020 budget 526 200 000
2019 bokslut 513 394 179

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (re-
servationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 314 190 000 euro.
Fullmakt
År 2021 får helt nya förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till
övergångsperioden för EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk
produktion ingås så att de får föranleda utgifter på högst 32 000 000 euro som betalas av anslaget
för 2022 och senare år.
Om en del av den fullmakt för 2019 eller 2020 som gäller programperioden 2014—2020 är oan-
vänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekolo-
gisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2021.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter fullmaktspunkten i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Jämfört med det belopp på 297 710 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
16 480 000 euro, varav 6 922 000 euro utgörs av EU:s medfinansiering och 9 558 000 euro av
statlig medfinansiering.

I tillägget har beaktats EU:s finansieringsramslösning som uppnåtts i juli 2020 och som gäller
åren 2021—2027, övergångsperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt de nationella
behov som gäller stödsystemet.

2021 budget 314 190 000
2020 IV tilläggsb. 93 000 000
2020 budget 153 200 000
2019 bokslut 355 710 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 617 764 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 551 888 000 euro som föreslås i budgetpropositionen uppgår ändring-
en till sammanlagt 65 876 000 euro, vilket inbegriper ett tillägg på 97 733 000 euro till EU:s med-
finansiering och ett avdrag på 31 857 000 euro i den statliga medfinansieringen.

I ändringen har beaktats EU:s finansieringsramslösning som uppnåtts i juli 2020 och som gäller
åren 2021—2027, övergångsperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt de nationella
behov som gäller stödsystemet.

2021 budget 617 764 000
2020 IV tilläggsb. -93 000 000
2020 budget 624 788 000
2019 bokslut 548 288 000

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 069 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 3 669 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av att verksamheten i kompetensnätverket för jordbruk inleds.

2021 budget 4 069 000
2020 budget 4 045 000
2019 bokslut 2 945 000
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49. Främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion (reservationsanslag
3 år)
F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet slopas i budgetpropositionen.

Avdraget på 4 000 000 euro föranleds av slopandet av det anslag som föreslås i budgetproposi-
tionen.

Beredningen i anslutning till stödsystemet har visat sig svårare än väntat i synnerhet på grund av
EU:s regler om statligt stöd.

2021 budget —

40. Naturresursekonomi

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 32 652 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst
88 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 43 452 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
10 800 000 euro, varav 9 000 000 euro är en överföring till moment 30.01.22 för genomförande
av forsknings- och innovationsprogrammet inom klimatpolitiken för markanvändningssektorn
och 1 800 000 euro är en överföring till moment 30.40.44 för främjande av askgödsling.

2021 budget 32 652 000
2020 VII tilläggsb. 250 000
2020 IV tilläggsb. 2 600 000
2020 budget 29 045 000
2019 bokslut 6 450 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 55 030 000 euro.
Fullmakt
År 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/
2015) fattas till ett belopp av högst 58 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och stycket i fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter det första
stycket i fullmaktspunkten i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 1 800 000 euro jämfört med det belopp på 53 230 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 30.40.22 för främjande av askgödsling.

2021 budget 55 030 000
2020 budget 56 230 000
2019 bokslut 49 631 694

70. Lantmäteri och datalager

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 063 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 500 000 euro jämfört med det belopp på 43 563 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av finansieringen av den andra fasen av bostadsdatasystemet, som en del av
regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 45 063 000
2020 VII tilläggsb. 127 000
2020 IV tilläggsb. 3 500 000
2020 budget 42 169 000
2019 bokslut 43 280 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får också användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av regionalt samarbete
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer
3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras
med stöd ur EU:s fonder.
F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet
slopats.

2021 budget 14 602 000
2020 VII tilläggsb. 58 000
2020 IV tilläggsb. -20 000
2020 budget 16 487 000
2019 bokslut 14 724 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 80 683 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 140 000 euro jämfört med det belopp på 80 543 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av de nya tillsynsuppgifterna i fråga om tjänster inom elektronisk kommu-
nikation.
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2021 budget 80 683 000
2020 VII tilläggsb. 127 000
2020 IV tilläggsb. 2 190 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 77 569 000
2019 bokslut 79 224 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 365 304 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 400 000 euro jämfört med det belopp på 1 363 904 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av det sjökartläggningsarbete som år 2020 fördröjts på grund av corona-
virusläget.

2021 budget 1 365 304 000
2020 VII tilläggsb. 3 000 000
2020 IV tilläggsb. 56 250 000
2020 budget 1 422 470 000
2019 bokslut 1 105 741 000

31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 59 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 42 000 000 euro jämfört med det belopp på 17 400 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur, varav 25 000 000
euro riktas till dispositionsplanspunkten Främjande av gång och cykling samt kommunernas kol-
lektivtrafikprojekt och 17 000 000 euro till dispositionsplanspunkten Understöd för enskilda väg-
ar och konsumtionsutgifter som föranleds av rådgivning till väglag.

Dispositionsplan (euro)

Främjande av gång och cykling samt kommunernas 
kollektivtrafikprojekt 28 500 000
Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät 900 000
Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter som föranleds 
av rådgivning till väglag 30 000 000
Sammanlagt 59 400 000



31.1080

Anslaget för att understödja underhåll och förbättring av enskilda vägar används för stöd till un-
derhållet av en sådan enskild väg för vars ärenden det har bildats ett väglag och om vilken det
finns uppdaterade uppgifter i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg-
och gatunätet. Statsunderstödet riktas i första hand till vägförbättringar samt till stöd för använd-
ning och underhåll av färjor. Särskilt beaktas reparationer av broar och projekt som höjer broars
bärförmåga, projekt som förbättrar trafiksäkerheten samt sådana reparationer av konstruktioner
för passager över vattendrag som tryggar vandringsfiskarnas vandringsvägar.

I fråga om sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör stödets andel för närvarande 50 % och i andra
av de mest betydande objekten, såsom bro- eller översvämningsobjekt, högst 75 % av kostnader-
na. I fråga om ett färjeläge och en bro som årligen monteras ner är understödets maximibelopp
80 % och i fråga om en vinterväg 65 % av de godtagbara faktiska drifts- och underhållskostna-
derna.

2021 budget 59 400 000
2020 IV tilläggsb. 18 000 000
2020 budget 37 800 000
2019 bokslut 4 500 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 431 725 000 euro.
Fullmakt
Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

Maximibeloppet för de utgifter
som förbindelserna föranleder

staten, inkl. utgifter som föran-
leds av förbindelser som ingåtts

tidigare budgetår (euro)

Vägprojekt
Utvecklande av riksväg 5 vägavsnittet Hurus—Hietanen 7 000 000
Fast förbindelse till Karlö 96 000 000
Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö 8 200 000
Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i 
Kållby i Pedersöre 5 000 000
Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi 3 000 000
Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi 10 500 000
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 25 000 000
Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti 15 000 000
Förbättring av riksväg 8 Åbo—Björneborg vid Euraåminne 27 100 000
Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Hartola—Oravakivensalmi 26 000 000
Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet 
Uleåborg—Kemi 20 000 000
E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och
byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen Backas 30 000 000
Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg 64 000 000
Riksväg 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfält vid Virmo och Luvia 30 000 000
Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
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E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Riksväg 19 Seinäjoki östra omfartsväg 77 900 000
Riksväg 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Anslutningsförbindelser för västmetron 19 900 000
Riksväg 5 vid S:t Michel 27 000 000
Landsväg 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Riksväg 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Stamväg 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Riksväg 3 Tammerfors—Vasa, avsnittet vid Laihela, fas 1 27 000 000
Riksväg 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Riksväg 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 22 500 000
Riksväg 4 Uleåborg—Kemi 143 000 000
Riksväg 5 S:t Michel—Juva 121 000 000
Riksväg 12 Lahtis södra ringväg 198 000 000
Riksväg 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Ring I vid Bredvik 20 000 000
Arrangemang för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 7 000 000
Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000

Banprojekt
Pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS) 11 000 000
Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet 
Helsingfors—Tammerfors 8 000 000
Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 30 000 000
Oritkari triangelspår 15 600 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2 273 000 000
Esbo stadsbana 137 500 000
Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, 
fas 1 23 000 000
Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä 81 000 000
Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi 10 500 000
Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö 62 000 000
Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn 98 000 000
Idensalmi—Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i 
Idensalmi) 55 000 000
Förbättring av bangården i Joensuu 74 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, västra spåret 50 100 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1 150 000 000
Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 60 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 195 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 10 100 000
Elektrifiering av Nystadsbanan 21 000 000

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för de utgifter
som förbindelserna föranleder

staten, inkl. utgifter som föran-
leds av förbindelser som ingåtts

tidigare budgetår (euro)
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och tabellen Trafikledsprojekt från tidigare budgetår i fullmakt-
spunkten i beslutsdelen ersätter motsvarande tabell i fullmaktspunkten i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 422 113 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
9 612 000 euro, varav 4 000 000 euro föranleds av projektet Fast förbindelse till Karlö, 3 000 000
euro av projektet Utvecklande av riksväg 5 vägavsnittet Hurus—Hietanen, 700 000 euro av pla-
neringskostnaderna för vägplanen för förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nå-
dendal—Reso, 400 000 euro av planeringen av vägprojektet Gränsstationen i Parikkala och
1 512 000 euro av betalningen av TEN-T-stödprojektet som intäktsförts under moment 12.31.10,
och där ett motsvarande anslag avsätts för projektet Utökning av kapaciteten på banavsnittet Hel-
singfors—Riihimäki, fas 2.

Jämfört med budgetpropositionen har den fullmakt för projektet Luumäki—Imatra—ryska grän-
sen, förbättring av järnvägsförbindelsen som ingår i tabellen Trafikledsprojekt från tidigare bud-
getår justerats med 30 000 000 euro från 165 000 000 euro till 195 000 000 euro. Kostnadsförsla-
get för projektet har preciserats i takt med att projektet framskrider och järnvägsplanen blir färdig.
Justeringen av fullmakten behövs för att projektet ska kunna genomföras i sin ursprungliga om-
fattning.

Till följd av de ovannämnda ändringarna ändras tabellen Projekt och tabellen Utgifter för staten
som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten som följer:

Farledsprojekt
Höjning av vattennivån i Saima kanal 5 000 000
Byggande av havsfarleden till Uleåborg 27 500 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000
Havsfarleden till Karleby 45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö 12 500 000

Gemensamma trafikledsprojekt
Förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nådendal—Reso, 
planering 4 200 000
Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet 
Tammerfors—Uleåborg 5 000 000
Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan 
Helsingfors—Böle 600 000
Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä 18 000 000
Planering av banan Seinäjoki—Vasa 3 000 000
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 174 000 000

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för de utgifter
som förbindelserna föranleder

staten, inkl. utgifter som föran-
leds av förbindelser som ingåtts

tidigare budgetår (euro)
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Projekt

Godkänt
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn €

Beräknad
användning

mn €

Anslags-
behov

år 2021
mn €

Senare
anslags-

behov
mn €

Vägprojekt
Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg Tilläggs-

budget
2019 2022 64,0 22,4 25,0 16,6

Riksväg 4 Uleåborg—Kemi Budget
2017/til-

läggsbud-
get 2018 2021 143,0 126,1 16,9 -

Riksväg 5 S:t Michel—Juva Budget
2017 2021 121,0 103,0 18,0 -

Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski Budget
2018 2021 139,0 108,0 25,5 5,5

Förbättring av den planskilda 
anslutningen till stamväg 68 i 
Edsevö

Tilläggs-
budget IV

2020 2021 8,2 2,5 5,7 -
Förbättring av stamväg 68 genom 
byggande av en ny vägbro V-1879 i 
Kållby i Pedersöre

Tilläggs-
budget IV

2020 2021 5,0 0,1 4,9 -
Gångtunnel vid anslutningen till 
riksväg 25 vid Leppi

Tilläggs-
budget IV

2020 2021 3,0 1,0 2,0 -
Förbättring av riksväg 23 på 
avsnittet Varkaus—Viinijärvi

Tilläggs-
budget IV

2020 2021 10,5 6,5 4,0 -
Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 Tilläggs-

budget IV
2020 2022 25,0 2,0 8,0 15,0

Byggande av en planskild 
anslutning till riksväg 15 i 
Paimenportti

Tilläggs-
budget IV

2020 2022 15,0 0,5 7,5 7,0
Förbättring av riksväg 8 
Åbo—Björneborg vid Euraåminne

Tilläggs-
budget IV

2020 2022 27,1 0,7 16,0 10,4
Förbättring av riksväg 4 på avsnittet 
Hartola—Oravakivensalmi

Tilläggs-
budget IV

2020 2023 26,0 1,0 7,0 18,0
Riksväg 4, förbättring av 
anslutningarna vid Simo på avsnittet 
Uleåborg—Kemi

Tilläggs-
budget IV

2020 2022 20,0 4,0 11,0 5,0
E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring 
III, fas 3, avsnittet vid Askis och 
byggande av ytterligare körfält vid 
Vandaforsen Backas

Tilläggs-
budget IV

2020 2023 30,0 3,0 12,0 15,0
Fast förbindelse till Karlö Tilläggs-

budget VII
2020 2025 96,0 - 4,0 92,0
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Utvecklande av riksväg 5 
vägavsnittet Hurus—Hietanen

Tilläggs-
budget VII

2020 2020 7,0 0,4 3,0 3,6

Banprojekt
Elektrifiering av banavsnittet 
Hyvinge—Hangö

Budget
2020 2023 62,0 3,0 27,0 32,0

Förbättring av banan Kouvola—
Kotka/Fredrikshamn

Tilläggs-
budget

2019 2024 98,0 38,0 38,0 22,0
Idensalmi—Ylivieska 
(elektrifiering och byggande av ett 
triangelspår i Idensalmi)

Tilläggs-
budget

2019 2023 55,0 5,5 20,0 29,5
Förbättring av bangården i Joensuu Tilläggs-

budget
2019 2023 74,0 21,0 20,0 33,0

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, 
förbättring av järnvägsförbindelsen

Budget
2017/

budget
2021 2023 195,0 111,2 53,8 30,0

Pilotprojektet Digirata (testbana och 
testlaboratorium för ETCS)

Tilläggs-
budget IV

2020 2024 11,0 2,0 2,0 7,0
Inledande av en grundlig reparation 
av banavsnittet 
Helsingfors—Tammerfors

Tilläggs-
budget IV

2020 2022 8,0 0,2 0,8 7,0
Förbättring av bangården i Kuopio, 
fas 1

Tilläggs-
budget IV

2020 2023 30,0 0,5 2,0 27,5
Oritkari triangelspår Tilläggs-

budget IV
2020 2022 15,6 1,6 7,0 7,0

Utökning av kapaciteten på banav-
snittet Helsingfors—Riihimäki, fas 
2

Tilläggs-
budget IV

2020 2027 273,0 5,0 15,0 253,0
Esbo stadsbana Tilläggs-

budget IV
2020 2024 137,5 1,0 5,0 131,5

Förbättring av trafikkapaciteten på 
banavsnittet 
Uleåborg—Kontiomäki, fas 1

Tilläggs-
budget IV

2020 2022 23,0 1,0 10,0 12,0
Förbättring av banan 
Kontiomäki—Pesiökylä

Tilläggs-
budget IV

2020 2023 81,0 1,0 10,0 70,0
Spårförbindelser till Kemi 
bioproduktfabrik, vid Kemi

Tilläggs-
budget IV

2020 2023 10,5 1,0 4,0 5,5

Projekt

Godkänt
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn €

Beräknad
användning

mn €

Anslags-
behov

år 2021
mn €

Senare
anslags-

behov
mn €
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Farledsprojekt
Höjning av vattennivån i 
Saima kanal

Tilläggs-
budget IV

2020 2022 5,0 0,1 0,2 4,7

Gemensamma trafikledsprojekt
Planering av banan 
Tammerfors—Jyväskylä

Budget
2020 18,0 4,0 5,0 9,0

Främjande av planeringen av 
huvudbanan på avsnittet 
Tammerfors—Uleåborg

Tilläggs-
budget IV

2020 5,0 0,1 1,4 3,5
Förberedelser inför en ökning av 
bankapaciteten på förbindelse-
sträckan Helsingfors—Böle

Tilläggs-
budget IV

2020 0,6 0,2 0,4 -
Förbättrande av E18 ringvägen runt 
Åbo på sträckan Nådendal—Reso, 
planering

Tilläggs-
budget VII

2020 4,2 0,2 0,7 3,3
Annan planering av 
utvecklingsprojekt 0,2 7,4 -
Pågående trafikledsprojekt 
sammanlagt 1 846,2 578,0 400,2 875,6

Nya trafikledsprojekt
Utveckling av bangården i Åbo och 
byggande av dubbelspår på sträckan 
Kuppis—Åbo

Budget
2021 2024 33,8 2,5 31,3

Fördjupande av havsfarleden i Ajos 
i Kemi

Budget
2021 2023 26,5 13,0 13,5

Förlängning av slussarna i Saima 
kanal

Budget
2021 2024 90,0 1,5 88,5

Riksväg 4 utveckling av väg-
avsnittet Äänekoski—Viitasaari

Budget
2021 2023 21,2 5,0 16,2

Förbättring av banan 
Tammerfors—Jyväskylä, fas 1

Budget
2021 2023 19,0 7,0 12,0

Förbättring av 
förmedlingskapaciteten på 
banavsnittet Uleåborg—Kemi, 
mötesspår

Budget
2021 2023 15,0 1,0 14,0

Nya trafikledsprojekt 
sammanlagt 205,5 30,0 175,5
Pågående och 
nya trafikledsprojekt sammanlagt 2 051,7 578,0 430,2 1 051,1

Projekt

Godkänt
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn €

Beräknad
användning

mn €

Anslags-
behov

år 2021
mn €

Senare
anslags-

behov
mn €



31.2086

2021 budget 431 725 000
2020 VII tilläggsb. 750 000
2020 IV tilläggsb. 39 736 000
2020 budget 351 200 000
2019 bokslut 369 085 000

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 108 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget på 7 000 000 euro jämfört med det belopp på 115 800 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen föranleds av att projektet Fast förbindelse till Karlö överförs till
moment 31.10.77 i den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020.

2021 budget 108 800 000
2020 VII tilläggsb. -4 000 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 112 800 000
2019 bokslut 118 000 000

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 88 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 89 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 000 000 euro, i vilket som tillägg har beaktats 6 000 000 euro till följd av att regeringen i sam-
band med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar en proposition till riksdagen med
förslag till temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som an-
vänds för sjötransport (1277/2007) och som avdrag 7 000 000 euro till följd av en ändring i be-
hovskalkylen.

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

2021 2022 2023 2024—
Sammanlagt
fr.o.m. 2021

Pågående trafikledsprojekt 392 813 370 100 195 500 310 000 1 268 413
Nya trafikledsprojekt 30 000 71 000 75 450 29 000 205 450
Utgifter sammanlagt 422 813 441 100 270 950 339 000 1 473 863
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2021 budget 88 000 000
2020 VII tilläggsb. -12 000 000
2020 budget 92 000 000
2019 bokslut 86 835 757

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 119 724 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 11 500 000 euro jämfört med det belopp på 108 224 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av stöd till landskapens flygförbindelser till följd av coronavirusläget.

2021 budget 119 724 000
2020 VII tilläggsb. 111 000 000
2020 IV tilläggsb. 100 000 000
2020 budget 108 474 000
2019 bokslut 93 774 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 668 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 38 333 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
335 000 euro, i vilket som tillägg har beaktats 50 000 euro för programmet för arbetsförmåga för
partiellt arbetsföra, som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur, och
775 000 euro i en överföring från moment 32.01.03 av finansiering av Navigatorernas stödstruk-
tur samt som avdrag 400 000 euro i en överföring till moment 32.01.05 av löneutgifter och andra
utgifter för rådgivningstjänsten för finansiella instrument på EU-nivå och internationell nivå och
90 000 euro i en överföring till moment 23.01.01 för organisering av arkiv.

2021 budget 38 668 000
2020 VII tilläggsb. 1 185 000
2020 IV tilläggsb. 531 000
2020 budget 35 421 000
2019 bokslut 33 700 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 185 801 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 184 926 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
875 000 euro, varav 280 000 euro föranleds av en överföring från moment 35.20.56 av resurserna
för behandling av understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus, 400 000 euro av
finansieringen av verksamhetsmodellen Early Warning som riktar sig till företagare och 195 000
euro av en överföring från moment 32.01.03 för uppgifter som gäller juridiskt stöd.
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2021 budget 185 801 000
2020 VII tilläggsb. 2 126 000
2020 IV tilläggsb. 1 886 000
2020 II tilläggsb. 7 920 000
2020 I tilläggsb. 500 000
2020 budget 174 918 000
2019 bokslut 173 223 000

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 411 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 199 731 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
9 680 000 euro, i vilket som tillägg har beaktats 650 000 euro för förvaltningen av portalen Vägar
in i arbetslivet, som en del av programmet för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra enligt reger-
ingens framtidsinvesteringar av engångsnatur, och 10 000 000 euro i en överföring från moment
32.30.51 av finansieringen för projektet Digitalisering av arbets- och näringstjänster samt som
avdrag 775 000 euro i en överföring till moment 32.01.01 av finansieringen av Navigatorernas
stödstruktur och 195 000 euro i en överföring till moment 32.01.02 av uppgifter som gäller juri-
diskt stöd.

2021 budget 209 411 000
2020 VII tilläggsb. 608 000
2020 IV tilläggsb. 24 108 000
2020 II tilläggsb. 21 800 000
2020 budget 196 621 000
2019 bokslut 185 853 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 364 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 32 864 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av betalningen av GTK International Oy:s aktiekapital och andra egna kapi-
tal.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat
en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen (167/
2011) så att Geologiska forskningscentralen från och med den 1 januari 2021 kan avskilja den
exportverksamhet avseende experttjänster som baserar sig på bilaterala avtal till det nya aktiebo-
lag som ska bildas. GTK International Oy är ett bolag som ägs helt av staten.
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2021 budget 33 364 000
2020 VII tilläggsb. 84 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 32 302 000
2019 bokslut 32 248 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 101 504 000 euro.
Av anslaget får användas högst 1 000 000 euro till betalning av utgifter av sanktionskaraktär, ska-
destånd, rättegångskostnader, dröjsmålsräntor, kursförluster och andra därmed jämställbara ut-
gifter som föranleds av verksamheten i bolaget Business Finland.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som andra stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 101 104 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring från moment 32.01.01 av löneutgifter och andra utgifter för
rådgivningstjänsten för finansiella instrument på EU-nivå och internationell nivå.

2021 budget 101 504 000
2020 VII tilläggsb. 46 000
2020 IV tilläggsb. 2 763 000
2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 99 471 000
2019 bokslut 97 474 000

40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 291 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 250 000 euro jämfört med det belopp på 5 041 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av stödjande av ägarbyten, som en del av regeringens framtidsinvesteringar av
engångsnatur.

2021 budget 5 291 000
2020 IV tilläggsb. 1 600 000
2020 budget 6 051 000
2019 bokslut 5 959 000
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20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

43. Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cir-
kulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
8) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och en statsrådsförordning som ska utfärdas
samt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 till investerings- och innovationsstöd för cir-
kulär ekonomi som beviljas företag och andra sammanslutningar.
F ö r k l a r i n g : Punkt 8 i beslutsdelen fogas som punkt 8 till det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

2021 budget 64 200 000
2020 budget 87 550 000
2019 bokslut —

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 685 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd
för innovationer inom skeppsbyggnad.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas till ett belopp av högst 30 750 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 8 065 000 euro jämfört med det belopp på 23 750 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att den del på högst 30 750 000 euro av fullmakten som inte används
2020 överförs till 2021.

2021 budget 15 685 000
2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 13 488 000
2019 bokslut 10 000 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 282 800 000 euro.
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas till ett belopp av högst 200 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och stycket i fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter det andra
stycket i fullmaktspunkten i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 20 000 000 euro jämfört med det belopp på 262 800 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att den oanvända fullmakten för 2020 överförs till 2021.

2021 budget 282 800 000
2020 IV tilläggsb. 25 000 000
2020 II tilläggsb. 150 000 000
2020 budget 137 200 000
2019 bokslut 154 999 132

30. Sysselsättning och företagsamhet

31. Stöd till förplägnadsföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 000 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 : Momentet fogas till budgetpropositionen.

På grund av coronapandemin infördes 2020 stöd för förplägnadsföretags återanställning. Ansök-
ningstiden för stöd gick ut den 31 oktober 2020. Till följd av det stora antalet ansökningar över-
förs fattandet av stödbeslut om en del av ansökningarna till början av 2021.

Stöd som beviljas för återanställning betalas till ett belopp av 1 000 euro per sysselsatt arbetsta-
gare. Stöd betalas för arbetstagare, till vilka företaget betalar en lön på minst 2 500 euro för de
följande tre månaderna efter den månad då begränsningsskyldigheten upphörde.

2021 budget 10 000 000
2020 VII tilläggsb. -41 000 000
2020 III tilläggsb. 171 000 000

40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 52 000 000 euro.
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
(8/2014) användas
4) till ett belopp av högst 21 000 000 euro för stödjande av områden med akut strukturomvand-
ling.
Anslaget får också användas
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5) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) som specialunderstöd för verksamheten vid
det nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEI-
NO
6) till konsumtionsutgifter för organisationer som omfattas av statens budgetekonomi för att an-
vändas för verksamheten vid det nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ
offentlig upphandling KEINO
7) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) som ett understöd för Talent Hub-verksamhet.
Anslaget får även användas till att betala konsumtionsutgifter samt avlöna personal motsvarande
högst 13 årsverken och betala lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöningen
av personal. Anslaget får också användas till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med
tanke på genomförandet av projekten.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 4 till
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, det tredje stycket i be-
slutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det
fjärde stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpro-
positionen.

Jämfört med det belopp på 12 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
40 000 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av finansieringen av kompetenscentrumet KEI-
NO, 4 000 000 euro av finansieringen av avtalsbaserat samarbete, 10 000 000 euro av regionala
innovationer och försök (AIKO), 3 000 000 euro av regionutvecklingsfinansieringen och
21 000 000 euro av beredskap för akuta strukturomvandlingssituationer, som en del av regering-
ens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

Tillägget jämfört med de åtta årsverken som föreslås i budgetpropositionen är fem årsverken, vil-
ket föranleds av finansieringen av kompetenscentrumet KEINO.

2021 budget 52 000 000
2020 IV tilläggsb. 29 000 000
2020 budget 21 000 000
2019 bokslut 4 114 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 92 378 000 euro.
Fullmakt
År 2021 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 8 000 000 euro.
Om en del av fullmakten för 2020 är oanvänd, får beslut om den oanvända delen fattas till ett be-
lopp av högst 15 000 000 euro för 2021.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och fullmaktspunkten i beslutsdelen ersätter fullmaktspunkten i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.



32.3094

Jämfört med det belopp på 93 378 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 000 000 euro, i vilket som tillägg har beaktats 2 000 000 euro till följd av beredskapen för akuta
strukturomvandlingssituationer, som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsna-
tur, och som avdrag 3 000 000 euro till följd av att den fullmakt på högst 15 000 000 euro som
inte används 2020 överförs till 2021.

Jämfört med det belopp på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ökningen av
fullmakten 5 000 000 euro, vilket föranleds av beredskapen för akuta strukturomvandlingssitua-
tioner, som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 92 378 000
2020 VII tilläggsb. -10 000 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 II tilläggsb. 75 000 000
2020 I tilläggsb. 200 000 000
2020 budget 16 378 000
2019 bokslut 4 944 751

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 276 306 000 euro.
Anslaget får i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) an-
vändas
7) till betalningar i anslutning till beslut om lönesubvention och startpeng som fattats av kommu-
ner som deltar i kommunförsök för främjande av sysselsättningen, i enlighet med bestämmelserna
om finansieringen av lönesubvention och startpeng i lagen om offentlig arbetskrafts- och före-
tagsservice.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
7 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 296 686 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
20 380 000 euro, varav 10 000 000 euro föranleds av en överföring till moment 32.01.03 av fi-
nansieringen för projektet Digitalisering av arbets- och näringstjänster, 380 000 euro av anskaff-
ning av studier som leder till högskoleexamen som arbetskraftspolitisk utbildning under vissa för-
utsättningar, varav 90 000 euro är en överföring till moment 33.20.50 och 290 000 euro är en
överföring till moment 33.20.52 och 10 000 000 euro av en nivåförändring.

Dessutom möjliggörs det att anslaget kan användas även till betalning av lönesubvention och
startpeng enligt de beslut om lönesubvention och startpeng som fattats med stöd av lagen om ett
kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen.

2021 budget 276 306 000
2020 IV tilläggsb. 59 900 000
2020 budget 273 014 000
2019 bokslut 256 693 000
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50. Integration och internationell kompetens

03. Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 891 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 100 000 euro jämfört med det belopp på 8 991 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att finansieringen av en samordnare för arbetet mot hedersrelaterat våld
överförs till moment 33.03.04.

2021 budget 8 891 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 II tilläggsb. -1 500 000
2020 budget 12 531 000
2019 bokslut 1 881 000



96

Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

05. Omkostnader  för  de  barnskyddsenheter  som  lyder under Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 848 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 730 000 euro jämfört med det belopp på 1 118 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en förbättring av statens skolhems lokaler.

2021 budget 1 848 000
2020 VII tilläggsb. 460 000
2020 budget 531 000
2019 bokslut 601 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får också användas
2) till betalning av sådana hälso- och sjukvårdstjänster för fångar som anskaffas som köpta tjäns-
ter.
F ö r k l a r i n g : Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

2021 budget 20 405 000
2020 VII tilläggsb. 1 019 000
2020 budget 19 272 000
2019 bokslut 19 105 000
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25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 34 200 000 euro.
Anslaget får användas
2) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för verkställigheten av den elektroniska
behandlingen av kunduppgifter inom social- och hälsovården
6) till social- och hälsovårdsministeriets upphandlingar av DigiFinland Oy genom vilka offentli-
ga tjänsteleverantörers utvecklingsprojekt inom informationshanteringen inom social- och hälso-
vården genomförs.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som ny punkt 2 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen, varvid de nuvarande punkterna 2—4 i det andra stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir punkt 3—5, och punkt 6 i det andra
stycket i beslutsdelen fogas som punkt 6 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 10 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
23 800 000 euro, varav 3 800 000 euro föranleds av verkställigheten 2021 av den elektroniska be-
handlingen av kunduppgifter inom social- och hälsovården och 20 000 000 euro av att kapital
som intäktsförts till DigiFinland Oy fogas till momentet.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen har regeringen lämnat en proposition
till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och
hälsovården.

2021 budget 34 200 000
2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 500 000
2020 III tilläggsb. 6 000 000
2020 II tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 9 900 000
2019 bokslut 7 000 000

02. Tillsyn

05. Omkostnader  för  Tillstånds-  och  tillsynsverket för social- och hälsovården (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 272 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 140 000 euro jämfört med det belopp på 14 132 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av de nya registrerings- och tillsynsuppgifter (2 årsverken) som lagen om
sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården medför.

2021 budget 14 272 000
2020 VII tilläggsb. 39 000
2020 IV tilläggsb. 730 000
2020 budget 12 028 000
2019 bokslut 12 340 000

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 909 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 975 000 euro jämfört med det belopp på 26 934 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att det inrättas femton nya permanenta tjänster som arbetarskyddsinspek-
tör.

2021 budget 27 909 000
2020 budget 26 167 000
2019 bokslut 24 775 000

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 022 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 59 272 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
750 000 euro, varav 650 000 euro föranleds av kompensation för inkomstbortfall till följd av in-
rättandet av ett statligt vaccinforskningscenter och 100 000 euro föranleds av en överföring från
moment 32.50.03 till finansiering av en samordnare för arbetet mot hedersrelaterat våld.

2021 budget 60 022 000
2020 VII tilläggsb. 1 509 000
2020 IV tilläggsb. 5 002 000
2020 I tilläggsb. 12 800 000
2020 budget 54 787 000
2019 bokslut 54 083 000
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25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 1 500 000 euro jämfört med det belopp på 5 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av tillväxtstrategin för social- och hälsobranschen, som en del av regering-
ens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 6 500 000
2020 budget 7 000 000
2019 bokslut 5 075 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 24 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 16 000 000 euro jämfört med det belopp på 8 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, som en del av
regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 24 000 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 10 000 000
2019 bokslut —

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 29 042 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det belopp på 23 042 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av utvecklingsprogrammet för arbetet och välbefinnandet i arbetet, som en
del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 29 042 000
2020 II tilläggsb. 400 000
2020 budget 24 042 000
2019 bokslut 23 222 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 002 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 4 002 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av ett anslag för stöd till mödrar med missbruksproblem, som en del av re-
geringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.

2021 budget 7 002 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 8 402 000
2019 bokslut 4 852 000

87. Bolagisering av vaccinforskningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro.
Anslaget får användas till aktiekapitalet för det aktiebolag som är under bildning för en samman-
slagning av vaccinforskningsfunktionerna vid Rokotetutkimuskeskus i anslutning till Tammer-
fors universitet och vid Institutet för hälsa och välfärd, och till övriga kostnader för bildandet av
bolaget.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen har regeringen lämnat en proposition
till riksdagen om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforsknings-
tjänster. Enligt propositionen ska den personal och egendom som har anknytning till de kliniska
vaccinforskningstjänsterna övergå från Institutet för hälsa och välfärd till det bolag med statliga
specialuppgifter som är under bildning.

Det är meningen att vaccinforskningscentret ska vara ett delvis statsägt bolag som sköter statliga
specialuppgifter och lyder under social- och hälsovårdsministeriets ägarstyrning.

Avsikten är att anslaget ska användas till aktiekapitalet för det aktiebolag som är under bildning
och till övriga kostnader för bildandet av bolaget. Kapitaliseringen av aktiebolaget ska vara än-
damålsenlig och tillräcklig i förhållande till verksamhetens omfattning. Genom ett tillräckligt ak-
tiekapital tryggas bolagets soliditet och dess likviditet under inledningsfasen.

2021 budget 8 000 000

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

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 481 357 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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Jämfört med det belopp på 469 057 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
12 300 000 euro, varav 5 300 000 euro föranleds av utvecklingen av förmånsprogrammen och
ärendehanteringstjänsten, 3 500 000 euro av verkställigheten av familjeledighetsreformen,
3 000 000 euro av en ändring i utdelningen när det gäller omkostnaderna och 500 000 euro av en
höjning av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.

2021 budget 481 357 000
2020 VII tilläggsb. 14 000 000
2020 II tilläggsb. 41 000 000
2020 budget 440 300 000
2019 bokslut 392 760 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 037 490 000 euro.
Anslaget får användas
6) till betalningar i anslutning till beslut om lönesubvention och startpeng som fattats av kommu-
ner som deltar i kommunförsök för främjande av sysselsättningen, i enlighet med bestämmelserna
om finansieringen av lönesubvention och startpeng i lagen om offentlig arbetskrafts- och före-
tagsservice.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
6 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 991 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
46 490 000 euro, varav 41 000 000 euro är en överföring från moment 33.20.52 och föranleds av
en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att arbetslöshetsdagpenning som
betalats på grund av permittering inte förkortar maximitiden för betalning av dagpenning,
5 400 000 euro föranleds av en höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbets-
lösa från 300 euro till 500 euro fram till den 31 mars 2021, och 90 000 euro är en överföring från
moment 32.30.51 för anskaffning av studier som leder till högskoleexamen i form av sådan ar-
betskraftsutbildning som avses i lagen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat
en proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen
om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin.
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2021 budget 1 037 490 000
2020 VII tilläggsb. -294 800 000
2020 IV tilläggsb. 720 500 000
2020 II tilläggsb. 434 300 000
2020 budget 745 400 000
2019 bokslut 714 892 471

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 802 990 000 euro.
Anslaget får användas
5) till betalningar i anslutning till beslut om lönesubvention och startpeng som fattats av kommu-
ner som deltar i kommunförsök för främjande av sysselsättningen, i enlighet med bestämmelserna
om finansieringen av lönesubvention och startpeng i lagen om offentlig arbetskrafts- och före-
tagsservice.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
5 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 792 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
10 290 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 41 000 000 euro som överföring till mo-
ment 33.20.50 på grund av en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att
arbetslöshetsdagpenning som betalats på grund av permittering inte förkortar maximitiden för be-
talning av dagpenning, och som tillägg 290 000 euro som överföring från moment 32.30.51 för
anskaffning av studier som leder till högskoleexamen i form av sådan arbetskraftsutbildning som
avses i lagen.

Av tillägget föranleds 47 700 000 euro av en förlängning av de tidigare temporära ändringarna i
utkomstskyddet för arbetslösa, bland annat så att arbetsmarknadsstöd fortfarande ska kunna be-
talas till företagare, och 3 300 000 euro av en höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyd-
det för arbetslösa från 300 euro till 500 euro. Ändringarna gäller till och med den 31 mars 2021.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat
en proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen
om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin och med förslag till lagar om
ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen
i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offent-
lig arbetskrafts- och företagsservice.

2021 budget 1 802 990 000
2020 VII tilläggsb. -206 300 000
2020 IV tilläggsb. 91 900 000
2020 II tilläggsb. 664 000 000
2020 budget 1 457 500 000
2019 bokslut 1 417 585 672
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30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 185 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 45 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 140 300 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring från moment 33.60.38 för FPA-ersättningar för
covid-19-test som görs inom den privata hälso- och sjukvården.

2021 budget 2 185 300 000
2020 VII tilläggsb. -70 000 000
2020 II tilläggsb. 94 000 000
2020 budget 1 975 800 000
2019 bokslut 2 408 602 831

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 615 000 000 euro.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 45 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 660 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring till moment 33.30.60 för FPA-ersättningar för covid-
19-test som görs inom den privata hälso- och sjukvården.

2021 budget 1 615 000 000
2020 VII tilläggsb. 6 000 000
2020 VI tilläggsb. 200 000 000

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 128 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 5 400 000 euro jämfört med det belopp på 122 900 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur. Av tillägget föran-
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leds 1 400 000 euro av tilläggsresurser för regional samordning och kommunikation i anslutning
till programmet för arbetsförmåga och 4 000 000 euro av projektet för utveckling av rehabilite-
ringen.

2021 budget 128 300 000
2020 IV tilläggsb. 11 500 000
2020 budget 97 410 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och
pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
4) till ett belopp av 2 000 000 euro för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt i syfte att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete.
F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen fogas som punkt 4 till det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

2021 budget 19 140 000
2020 budget 18 140 000
2019 bokslut 18 140 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 163 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 77 000 euro jämfört med det anslag på 35 240 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring till moment 23.01.01, varav 62 000 euro anvisas för utgifter för tjänsten
för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering och 15 000 euro för arbetet med att
organisera miljöministeriets arkiv.

2021 budget 35 163 000
2020 VII tilläggsb. 64 000
2020 IV tilläggsb. 465 000
2020 budget 35 172 000
2019 bokslut 26 128 000

10. Miljö- och naturvård

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 38 340 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 7 000 000 euro jämfört med det belopp på 31 340 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av finansiering för naturvården, som en del av regeringens framtidsinveste-
ringar av engångsnatur.
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2021 budget 38 340 000
2020 VII tilläggsb. 3 050 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 30 340 000
2019 bokslut 2 690 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
14) för kostnader i anslutning till pilotförsök med ekologisk kompensation.
F ö r k l a r i n g : Punkt 14 i beslutsdelen fogas som punkt 14 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

2021 budget 24 435 000
2020 VII tilläggsb. —
2020 IV tilläggsb. 3 700 000
2020 budget 20 635 000
2019 bokslut 18 175 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 66 142 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det belopp på 60 142 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av finansiering för naturvården, som en del av regeringens framtidsinveste-
ringar av engångsnatur.

2021 budget 66 142 000
2020 VII tilläggsb. 140 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 61 322 000
2019 bokslut 36 347 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 767 000 euro.
Anslaget får användas
3) för betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 32 års-
verken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten
8) för understöd till Villmanstrands stad för genomförandet av temaåret European Green Leaf
2021.



35.10 107

F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 3 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 8 i det andra styck-
et i beslutsdelen fogas som punkt 8 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 225 000 euro jämfört med det belopp på 18 542 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av genomförandet av temaåret European Green Leaf 2021 i Villmanstrands
stad.

Jämfört med budgetpropositionen har det till beslutsdelen fogats 15 årsverken när det gäller av-
lönande av personal med anslag för projektet för hållbar stadsutveckling och projektet för träbyg-
gande.

2021 budget 18 767 000
2020 IV tilläggsb. 28 000 000
2020 budget 18 792 000
2019 bokslut 16 022 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 56 130 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Tillägget på 6 500 000 euro jämfört med det belopp på 49 630 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av finansiering för naturvården, som en del av regeringens framtidsinveste-
ringar av engångsnatur.

2021 budget 56 130 000
2020 VII tilläggsb. 8 000 000
2020 IV tilläggsb. 18 000 000
2020 budget 48 630 000
2019 bokslut 26 830 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag
2 år)
Anslaget får användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och
överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar
till utlandet som föranleds av internationella förbindelser
2) till stödjande av utvecklingsländernas representanters deltagande i internationella miljökonfe-
renser, avtalsförhandlingar och expertseminarier.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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2021 budget 1 762 000
2020 budget 2 062 000
2019 bokslut 1 826 000

20. Samhällen, byggande och boende

30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 750 000 euro.
Anslaget får användas
1) med stöd av statsunderstödslagen för ett försöksprojekt som har som mål att förebygga ekono-
miska problem bland hyresgäster som redan har sådana problem
2) till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till resor, ordnande av evenemang och speci-
alist- och forskningstjänster
3) till betalning av utgifter för avlönande av en person motsvarande ett årsverke.
Understödet uppgår till högst 50 % av de kostnader som orsakas av projektets ekonomiska råd-
givning och boenderådgivning. Understödet uppgår till 100 % i fråga om utgifterna för projekt-
chefen vid Garantistiftelsen.
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för
samma kostnader.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet återinförs i budgetpropositionen.

Målet med försöksprojektet för att förebygga ekonomiska problem bland hyresgäster som redan
har sådana problem är att bland personer som bor i privata eller av ARA ägda hyresbostäder och
som har problem med att hantera sin ekonomi minska hyresskulder och vräkningar och bidra till
att åter göra dem kreditvärdiga och försäkringsbara samt sporra hushållen till att mer varaktigt
ändra sin ekonomi- och livshantering. I projektet organiseras boenderådgivning, ekonomisk råd-
givning, handgriplig ekonomisk styrning, betalningsplaner, försäkringsskydd, beviljande av små
lån och rehabilitering på ett enhetligt och flexibelt sätt till en fungerande helhet när det gäller kli-
entarbetet. Stödet riktas till de resurser som behövs för tillhandahållande av ekonomisk rådgiv-
ning och boenderådgivning, till utveckling av verktyg för hantering av ekonomin och till admi-
nistration av projekthelheten.

2021 budget 750 000
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget 1 000 000
2019 bokslut 1 000 000
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52. Understöd  för  främjande  av  sådan  infrastruktur  i bostadshus som krävs för eldrivna
transporter (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
1) med stöd av statsunderstödslagen till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av
laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eld-
rivna transporter avses ändringar i fastigheters elsystem för att möjliggöra en användbar funktio-
nell beredskap för laddning av elbilar på minst fem bilplatser. Understöd kan också beviljas par-
keringsbolag, om de ägs av sammanslutningar som äger bostadshus och de laddningsstationer
som byggs med hjälp av understödet är avsedda att användas för boendeparkering.
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har motiveringen till momentet kompletterats genom att bered-
skap för laddning tagits med i definitionen.

2021 budget 5 500 000
2020 IV tilläggsb. 1 500 000
2020 budget 5 500 000
2019 bokslut 1 500 000

56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 440 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 280 000 euro jämfört med det belopp på 9 720 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 32.01.02 för NTM-centralernas behandling av
understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus.

2021 budget 9 440 000
2020 IV tilläggsb. 28 670 000

60. Överföring till Statens bostadsfond
Understöd
Ur Statens bostadsfond får det 2021 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna pro-
jektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 25 000 000 euro enligt vad som när-
mare föreskrivs genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2020—2023 beviljas
för byggande av kommunalteknik i bostadsområden (441/2020). Dessutom får det fattas villkor-
liga förhandsbeslut om understöd som kan beviljas för nämnda ändamål 2021—2023 så att det
sammanlagda beloppet av understöden och de villkorliga förhandsbesluten uppgår till högst
70 000 000 euro från och med 2020.
År 2021 får det ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna
startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 39 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig
till avtal om markanvändning, boende och trafik mellan staten och MBT-regionerna. Startbidrag
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får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och
bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår i
Helsingforsregionen till 10 000 euro och i Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionen till 3 000
euro per ovan avsedda bostad. Inom alla regioner som förbundit sig till MBT-avtal beviljas för
flervåningsbostadshus med trästomme dessutom ett särskilt bostadsspecifikt startbidrag på 5 000
euro per ovan avsedd bostad. Bidraget beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för bo-
endet.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen  ersätter  det  fjärde  och femte stycket i beslutsdelen i avsnittet
Understöd under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har motiveringen till momentet kompletterats genom en be-
gränsning av det sammanlagda beloppet för villkorliga förhandsbeslut och en precisering av vilka
bostäder startbidrag får beviljas för.

2021 budget —
2020 IV tilläggsb. —
2020 budget —
2019 bokslut —
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