
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensionerUtgiven i Helsingfors den 1 december 2020

885/2020

VII tilläggsbudgeten för 2020

  

RP 192/2020 rd
RP 216/2020 rd
FiUB 26/2020 rd
RSk 45/2020 rd

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11  

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR  -68 000 000

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

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

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR  -273 416 000

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

25. Justitieministeriets förvaltningsområde  3 001 000
10. Domstolarnas inkomster, avdrag  ..................................................... -3 000 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg  ............................................................... 6 000 000
21. Räntor på medel som utsökningen har i förvar  ................................ 1 000
1
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27. Försvarsministeriets förvaltningsområde  629 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, till-

lägg  ................................................................................................... 629 000

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

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

ningsområde, tillägg  ......................................................................... 33 145 000

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

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

ningsområde, avdrag  ........................................................................ -80 000

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

område, tillägg  ................................................................................. 56 000 000

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

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

ningsområde, tillägg  ......................................................................... 9 600 000

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

lägg  ................................................................................................... 50 000

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

Avdelning 15

15. LÅN  1 836 508 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering  1 836 508 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg  ..................................... 1 836 508 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

1 495 092 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22  

euro

22. REPUBLIKENS PRESIDENT  19 000

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

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

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI  4 578 000

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

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

lägg  ................................................................................................... 12 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  102 298 000

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

lägg  ................................................................................................... 2 298 000

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

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

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

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  13 510 000

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

nisteriet (reservationsanslag 2 år), tillägg  ........................................ 99 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-

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

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

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

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

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

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

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

slag)  .................................................................................................. 22 000

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

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

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

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  116 793 000

01. Förvaltning  93 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .. 88 000
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg  ................................................................................................... 5 000
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10. Polisväsendet  15 681 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  ........ 21 561 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  ...... 120 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

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

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

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

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

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

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

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

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

drag  .................................................................................................. -6 500 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  10 641 000

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

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

drag  .................................................................................................. -1 200 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  958 801 000

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



6

885/2020

 

6

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

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

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

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

anslag 2 år), tillägg  ........................................................................... 11 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsda-

ta (reservationsanslag 2 år), tillägg  .................................................. 106 000
04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag), tillägg  ............................ 2 000 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

slag), tillägg  ...................................................................................... 20 100 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  97 094 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verk-
samhetsområdet  192 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsan-

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

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

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

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

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

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

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

tillägg  ............................................................................................... 18 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsan-

slag)  .................................................................................................. —

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

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

skap (förslagsanslag), avdrag  ........................................................... -34 164 000
89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast an-

slag)  .................................................................................................. 33 000 000

70. Studiestöd  27 802 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-

slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 2 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg  ........................... 22 600 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg  .............. 5 200 000
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80. Konst och kultur  31 936 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande  (reservationsanslag 

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

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

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

slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 142 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkest-

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

tillägg  ............................................................................................... 61 000
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst 

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

servationsanslag 3 år), tillägg  .......................................................... 145 000

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

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

kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast an-
slag), tillägg  ...................................................................................... 48 806 000

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

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

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  6 337 000

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

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

lägg  ................................................................................................... 214 000

10. Utveckling av landsbygden  —
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)  

—



9

885/2020

 

9

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala 
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)  ....................... —

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

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

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

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

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

lägg  ................................................................................................... 126 000

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

tionsanslag 3 år), tillägg  ................................................................... 2 426 000

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

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE  129 865 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter  22 115 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 58 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg  ........................................................................... 127 000
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  ... 145 000
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

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

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

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

3 år)  .................................................................................................. —
77. Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg  .... 750 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag  ... -4 000 000
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20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation  108 000 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för 

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

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

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

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  645 023 000

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

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

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

tillägg  ............................................................................................... 608 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

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

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

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

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

område (reservationsanslag 3 år)  ..................................................... —
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s 

verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg  ................................... 300 000

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

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

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

drag  .................................................................................................. -41 000 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), av-

drag  .................................................................................................. -10 000 000



11

885/2020

 

11

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och an-
dra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), av-
drag  .................................................................................................. -30 000 000

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

slag 3 år)  ........................................................................................... —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  -639 204 000

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

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

2 år), tillägg  ...................................................................................... 300 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för 

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

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

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 3 år), tillägg  ........................................................................... 25 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovår-
den (reservationsanslag 3 år)  ........................................................... —

02. Tillsyn  1 747 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 43 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-

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

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

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

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

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

2 år), tillägg  ...................................................................................... 1 509 000
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10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande ut-
komststöd för vissa tjänster  -150 100 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg  ........................................ 900 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), avdrag  ........................................... -80 000 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag  ..................... -85 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg  ............................................................... 14 000 000

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

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

slagsanslag), avdrag  ......................................................................... -206 300 000

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

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

40. Pensioner  -32 276 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), 

tillägg  ............................................................................................... 724 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-

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

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

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

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård  6 000 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studen-

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

kostnader (reservationsanslag 2 år)  .................................................. 6 000 000

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

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppföda-
re  60 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (re-

servationsanslag 2 år), tillägg  .......................................................... 60 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  11 337 000

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

lägg  ................................................................................................... 66 000

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

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

vationsanslag 3 år), tillägg  ............................................................... 8 000 000

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

det (reservationsanslag 2 år), tillägg  ................................................ 17 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN  38 000 000

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

Anslagens totalbelopp: 

1 495 092 000

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet dras det av 155 000 000 euro.
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04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 47 000 000 euro.

10. Övriga skatter

07. Fordonsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 40 000 000 euro.

Avdelning 12 

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 24 301 000 euro.

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster
Under momentet dras det av 3 000 000 euro.

20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 6 000 000 euro.

21. Räntor på medel som utsökningen har i förvar
Under momentet beräknas inflyta 1 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 629 000 euro.
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29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet dras det av 175 700 000 euro.

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 33 145 000 euro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet dras det av 13 220 000 euro.

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 80 000 euro.

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 56 000 000 euro.

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet dras det av 142 540 000 euro.

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 9 600 000 euro.

35. Miljöministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 50 000 euro.
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39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.

Avdelning 15 

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 1 836 508 000 euro.

ANSLAG

Huvudtitel 22 

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 000 euro.

Huvudtitel 23 

STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 566 000 euro.

30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 euro.
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Huvudtitel 24 

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 298 000 euro.

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Dispositionsplan (euro)

Motiveringen till momentet ändras så att den amorteringspost på 164 678,67 euro som enligt
överenskommelsen med Myanmar om omstrukturering av Myanmars skulder (FördrS 6/2014)
förfaller till betalning den 31 juli 2020 skjuts upp till att betalas halvårsvis i sex lika stora poster så

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 227 933 000

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionera

a. I anslaget ingår sammanlagt 8 100 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Euro-
peiska kommissionen och 500 000 euro i utgifter för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Sitra. 
Dessutom ingår 2 200 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansie-
ring.

180 818 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 67 800 000

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 42 385 000

5. Humanitärt bistånd 112 570 000

6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information 
inom utvecklingssamarbetet

4 180 000

7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 350 000

8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och 
information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala 
sektorns utvecklingssamarbete

75 800 000

9. Räntestödsinstrument 22 700 000

Sammanlagt 735 536 000
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att den första posten betalas den 15 juni 2022 och den sista den 15 december 2024. Räntan för ti-
den 1.5.2020—31.12.2020 på det belopp som ska skjutas upp kapitaliseras den 31 december 2020
och betalas halvårsvis i sex lika stora poster så att den första posten betalas den 15 juni 2022 och
den sista den 15 december 2024. Den ränta som ska betalas på det belopp som skjuts upp avtalas
bilateralt med Myanmars regering i enlighet med Parisklubbens samarbetsprotokoll. Enligt sam-
arbetsprotokollet ska räntan vara lika förmånlig som räntan på den ursprungliga skulden och un-
der alla omständigheter sådan att nettonuvärdet av den ursprungliga skulden bibehålls. Finland
går in i förhandlingarna med förslaget att räntan ska vara densamma som räntan på den ursprung-
liga skulden (0,75 %). Dröjsmålsränta betalas inte.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 2 200 000 euro av anslaget används till
ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering år 2020.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att den amorteringspost på 102 259,47 euro som enligt
överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder (FördrS 61/2016) förfaller
till betalning den 30 oktober 2020 skjuts upp till att betalas enligt en tidtabell som avtalas med
Kuba i ett senare skede. På den post som ska skjutas upp inflyter inte den dröjsmålsränta på 9 %
för uppskovstiden som anges i överenskommelsen. Den ränta som ska betalas på den post som
skjuts upp avtalas med Kuba i ett senare skede.

88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år.

Huvudtitel 25 

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 119 000 euro.
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03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 99 000 euro.

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 278 000 euro.

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av ersätt-
ning enligt 19 § och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) samt till
betalning av motsvarande kostnader för undersökning som förordnats av domstol i anslutning till
fastställande av moderskap.

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 840 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för förvaltningsom-
rådets dataadministrationsprojekt och främjande av digitaliseringen.

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 227 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (1 000 euro)

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer 
(högst) 4 855

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 4 156

Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser 
(högst) 4 521

Sammanlagt 13 532
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02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 94 000 euro.

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

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 042 000 euro.

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 100 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 2 200 000 euro till arvo-
den till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgif-
ter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 984 000 euro.

95. Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter för medel som förvaras på utsökningens
tjänstemedelskonto.

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 895 000 euro.

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 993 000 euro.



21

885/2020

 

21

Huvudtitel 26 

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 88 000 euro.

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 561 000 euro.

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 000 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 3 000 000 euro.

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 515 000 euro.

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för planerings-, an-
skaffnings- och utbildningskostnader i anslutning till anskaffningen av två nya utsjöbevaknings-
fartyg.
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Fullmakt

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Gränsbevakningsväsendet berättigas
att ingå sådana avtal om anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg som orsakar staten utgifter
på sammanlagt högst 240 000 000 euro år 2020 och efter år 2020.

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 229 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 1 950 000 euro.

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 153 000 euro.

40. Migration

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 122 000 euro.

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro.

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 500 000 euro.

Huvudtitel 27 

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro.
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10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 091 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 28 000 euro av anslaget får an-
vändas till betalning av statens utgifter för tecknandet av aktier i Istekki Oy.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att 2020 får det ingås långtidsavtal med Millog Ab
för anskaffning av underhållstjänster för materiel så att avtalen får föranleda staten utgifter på
högst 1 006 736 000 euro åren 2021—2028 (Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller
underhåll 2020 (Millog 2020)).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten Millog 2020 kan bindas till en
branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det sista kvartalet 2020.

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 705 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att högst 240 364 000 euro av anslaget får användas till be-
talning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställ-
ningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmak-
ter.

Fullmakt

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det år 2020 i syfte att förbättra det militära för-
svarets prestationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av För-
svarsmakten så att de 2020—2026, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får för-
anleda staten utgifter på högst 94 820 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling
av Försvarsmakten, PVKEH 2020).

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet dras det av 1 200 000 euro.

Huvudtitel 28 

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 123 000 euro.
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10. Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 152 000 euro.

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 429 000 euro.

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 265 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för projektledning i
anslutning till ett positivt kreditupplysningsregister, för kravdefinition för registret och dess för-
valtning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av
registret och för beredningen av att ta registret i bruk.

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.

88. Senatfastigheter

2. Investeringar
Motiveringen till momentet ändras så att Senatfastigheters investeringar får föranleda utgifter på
högst 472 miljoner euro år 2020. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de
följande finansåren får medföra utgifter på högst 330 miljoner euro.

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 161 000 euro.

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 000 euro.

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 106 000 euro.
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04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 190 000 euro.

70. Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro.

23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 476 000 euro.

32. Särskilda bidrag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av särskilda bidrag enligt 51 § i självstyrelselagen för Åland.

90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 750 000 000 euro.

34. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av coronaviruspandemin (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro.
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92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år.

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 14 674 000 euro.

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 100 000 euro.

Huvudtitel 29 

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro.

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 77 000 euro.

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 3 188 000 euro av anslaget får använ-
das för att betala omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

50. Vissa understöd (fast anslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att Östra Finlands universitet får använda det anslag
som för 2020 anvisats för programmet för att vitalisera det karelska språket.
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10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 312 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 1 199 000 euro av anslaget får an-
vändas till kostnaderna för hyresavtalet med anledning av de temporära lokalarrangemangen för
Suomalais-venäläinen koulu.

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och små-
barnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 986 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 986 000 euro av anslaget får användas till
betalning av understöd som anvisas till utbildningsanordnare för de merkostnader som föranleds
av omtagning av studentexamen.

Motiveringen till momentet ändras så att högst 10 000 000 euro av anslaget får användas till att på
de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala statsunderstöd enligt 44 §
i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare som får
statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 4 350 000 euro
till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstun-
dervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervis-
ning.

51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 750 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 1 750 000 euro i
understödtill Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och
konsthantverk Taito rf och dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska
Marthaförbund r.f. och Sami Duodji ry för ersättning av de inkomstförluster som coronaviruslä-
get orsakar.

20. Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 euro.

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildning-
en är högst 181 700 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till ut-
bildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 350 studerandeår.
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40. Högskoleundervisning och forskning

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 000 euro.

02. Riksarkivets omkostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro.

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 euro.

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 euro.

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 34 164 000 euro.

53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 34 164 000 euro.

89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)
Under momentet beviljas 33 000 000 euro.

Anslaget får användas för att betala universitetens kapitalplaceringar. Statens kapitaliseringar till
universiteten görs på basis av fördelningen enligt kriterierna för beräkning av forskningens finan-
sieringsandel i 2020 års kalkylmässiga finansieringsmodell för universiteten.

70. Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 euro.

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 600 000 euro.

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 200 000 euro.



29

885/2020

 

29

80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 019 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras dessutom så att av anslaget får användas också högst
8 000 000 euro till beviljande av understöd som anvisas som stipendier och andra understöd till
personer och firmor inom konst- och kultursektorn.

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 54 000 euro.

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 142 000 euro.

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 57 666 000 euro.

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 41 994 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 1 500 000 euro till
beviljande av understöd för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt och högst 17 494 000
euro till sådana understöd för produktion av filmer som beviljas via Finlands filmstiftelse.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2018 återtas
1 500 000 euro.

51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 61 000 euro.

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 75 160 000 euro.
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75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 145 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

90. Idrottsverksamhet

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott 
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 48 806 000 euro.

52. Statsunderstöd för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering 
av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 806 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av statsande-
lar och statsunderstöd som baserar sig på idrottslagen (390/2015) och lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd för
främjande av motion och idrott samt fysisk fostran i enlighet med statsunderstödslagen (688/
2001).

91. Ungdomsarbete

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 17 570 000 euro.

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 570 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget på basis av lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016) får användas till
statsandelar för kommunernas ungdomsväsende samt till statsunderstöd som baserar sig på ung-
domslagen.

1. Museiverket 799 000

2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 4 705 000

Sam-
manlagt

5 504 000
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Huvudtitel 30 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro.

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 214 000 euro.

10. Utveckling av landsbygden

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till programperioden 2014—2020 för 37 800 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för
2019 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2020.

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (förslagsanslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till programperioden 2014—2020 för 125 980 000 euro, varav 26 015 000 euro anvisas för åtgär-
der som anknyter till den lokala utvecklingen, 79 965 000 euro för andra åtgärder som finansieras
under detta moment och 20 000 000 euro för tekniskt bistånd. Om en del av de bevillningsfull-
makter för 2019 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande
av den oanvända delen fattas 2020.

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 596 000 euro.
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40. Naturresursekonomi

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att i fråga om överföringsutgifterna bud-
geteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 126 000 euro.

64. Forststyrelsen

2. Ändringar i grundkapitalet
Motiveringen till kapitlet ändras så att grundkapitalet kan minskas med 8,5 miljoner euro.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 426 000 euro.

70. Lantmäteri och datalager

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 127 000 euro.

Huvudtitel 31 

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 58 000 euro.
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02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 127 000 euro.

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 145 000 euro.

04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 114 000 euro.

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 671 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas i enlighet med statsrådets beslut
till investeringar i aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital i de projektbolag som ska
bildas och ägas direkt av kommunikationsministeriet samt till utgifter för bildandet av bolagen.
Det inbetalda kapitalet får användas av projektbolag som bildas och ägs direkt av kommunika-
tionsministeriet för att täcka planeringskostnader för banor mot Åbo och Tammerfors och kost-
nader för organisering av verksamheten samt övriga kostnader. I planeringsbolagen ska statens
ägarandel vara minst 51 procent. En förutsättning för kapitaliseringen är att städerna och eventu-
ella andra offentliga samfund som drar nytta av projekten förbinder sig att betala en del av de to-
tala kostnaderna för planeringen, så att statens andel av kostnaderna blir högst 51 procent. Pro-
jektbolagen kan också ha andra delägare under förutsättning att bolagets kvalificerade majoritet
stannar i offentlig ägo. I frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande överlåter staten
till ingen del sin beslutanderätt till det projektbolag som ska bildas.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 671 000 euro och av
det tvååriga reservationsanslag som beviljats i den fjärde tilläggsbudgeten för 2019 återtas
102 000 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

10. Trafik- och kommunikationsnäten

20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 1 400 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning
till projektet ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki så
att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 53 500 000 euro.
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30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket får ingå förbindelser om att stödja byg-
gandet av den ursprungliga fas 1 av spårvägen i Tammerfors så att det sammanlagda beloppet av
understödsposterna får uppgå till högst 55 050 000 euro. Dessutom ändras motiveringen till mo-
mentet så att Transport- och kommunikationsverket får ingå förbindelser om att stödja en
utvidgning av fas 1 av spårvägen i Tammerfors, dvs. planeringen och byggandet av den så
kallade förgreningen till Hatanpää och fas 2 av spårvägen i Tammerfors, samt om att stödja den
regionala generalplaneringen av utbyggnaden av den regionala spårvägen så att det sammanlag-
da beloppet av understödsposterna får uppgå till högst 29 907 000 euro. De ovannämnda fullmak-
ternas belopp kan dock sammanlagt vara högst 30 procent av kostnaderna för planeringen och
byggandet av spårvägen samt av kostnaderna för den regionala generalplaneringen. En förutsätt-
ning för beslut om beviljande av statsunderstöd är att kommunerna i Tammerforsregionen förbin-
der sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalen för 2016—2019 och 2020—2031 och finansie-
ringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att, Trafikledsverket och Transport- och kommu-
nikationsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del
fullmakterna inte har använts.

77. Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 750 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i an-
slutning till projektet

1) Fast förbindelse till Karlö så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
96 000 000 euro

2) Utvecklande av riksväg 5 vägavsnittet Hurus—Hietanen så att projektet får medföra utgifter
för staten till ett belopp av högst 7 000 000 euro

3) Förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nådendal—Reso, planering, så att pro-
jektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 4 200 000 euro.

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 4 000 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas dessutom 1 500 000
euro.
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Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning
till projektet fast förbindelse till Karlö så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 4 500 000 euro.

20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 12 000 000 euro.

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att Transport- och kommunikationsverket i den situation
som orsakats av coronaviruspandemin kan använda 24 800 000 euro för stöd till last- och passa-
gerarfartygsrederiers bedrivande av trafik och till verkställigheten av det, och av understödet får
högst 100 000 euro användas för de utredningskostnader som föranleds av verkställigheten och
beredningen av understödet.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

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

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 9 100 000

Konverteringsstöd för personbilar 6 000 000

Yrkesutbildning inom järnvägstrafiken 841 000

Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 3 800 000

Stöd till massmedier 7 500 000

Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 24 800 000

— varav de utredningar som krävs för verkställigheten och bered-
ningen (högst) 100 000

Anskaffningsstöd för gaslastbilar 1 000 000

Skrotningspremie 8 000 000

Sammanlagt 61 041 000
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Huvudtitel 32 

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 185 000 euro.

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 126 000 euro.

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 608 000 euro.

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 84 000 euro.

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 000 euro.

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 246 000 euro.

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 58 000 euro.

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 euro.

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservations-
anslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 1 000 000 euro.

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
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20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 532 000 euro.

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Det treåriga reservationsanslag på 10 000 000 euro som beviljats i budgeten för 2019 återtas.

47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro.

66. Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro.

88. Kapitalinvestering i Ilmastorahasto Oy (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 300 000 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Ilmastorahasto Oy:s eget kapital.

30. Sysselsättning och företagsamhet

31. Stödjande av företagare i förplägnadsbranschen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 41 000 000 euro.

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av sammanlagt
369 000 000 euro 2020.

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för 
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslags-
anslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
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40. Specialfinansiering för företag

43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 410 000 000 euro.

Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år.

87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten inte får avstå från sitt innehav i Finlands
Malmförädling Ab.

Huvudtitel 33 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 52 000 euro.

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 460 000 euro.

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för 
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 019 000 euro.

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 euro.

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 
3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas också för utveckling av
elektroniska verktyg till stöd för spårningen av covid-19-smitta samt för kostnaderna för produk-
tionen av det rapportmaterial om covid-19-läget som Folkpensionsanstalten lämnar till Institutet
för hälsa och välfärd.
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02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 43 000 euro.

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 000 euro.

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 euro.

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 550 000 euro.

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 509 000 euro.

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

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 80 000 000 euro.

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 85 000 000 euro.

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 000 euro.
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20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna 
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 294 800 000 euro.

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 206 300 000 euro.

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 70 000 000 euro.

40. Pensioner

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 724 000 euro.

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 150 000 euro.

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 850 000 euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (för-
slagsanslag)
Under momentet dras det av 35 000 000 euro.

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse 
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till genomförandet av utvidgning-
en av den studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse så att den också
omfattar högskolestuderande samt till betalning av statsunderstöd som gäller stödjande av hög-
skolestuderandes välbefinnande.
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38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst
6 000 000 euro till att ersätta landskapet Åland för direkta tilläggskostnader som covid-19-pan-
demin orsakar social- och hälsovården.

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 103 100 000 euro.

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas också till att ersätta kom-
muner och samkommuner samt landskapet Åland för kostnader som föranleds av hälsosäkerhe-
ten vid gränsövergångsställena.

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro.

Huvudtitel 35 

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 64 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2019
får användas även till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska
genomföras med stöd ur EU:s fonder, av projektspecifika Life-bidrag och av understöd för bered-
ning av Life-projekt.

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000 euro.
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10. Miljö- och naturvård

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 050 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas även till beredning och
genomförande av livsmiljöprogrammet Helmi samt till inventering, märkning, skötsel och stöd
för skötseln av privata naturskyddsområden, andra områden som är värdefulla med tanke på den
biologiska mångfalden och landskapsområden.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst 125 årsverken i uppgifter för viss tid.

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till pilotförsök med kom-
pensation för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 000 euro.

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 euro.

Huvudtitel 36 

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända sjunde tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och
med den 3 december 2020.
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Helsingfors 27.11.2020

På riksdagens vägnar

talman Antti Rinne

generalsekreterare Maija-Leena Paavola
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