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REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
TILLÄGGSBUDGET FÖR 2020

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tilläggsbudget för 2020.
Helsingfors den 20 mars 2020

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Katri Kulmuni
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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2020.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
För omkostnaderna för Institutet för hälsa och välfärd föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt
12,8 miljoner euro för utgifter som föranleds av coronaviruset. Tillägg anvisas för bl.a. information och upplysning till medborgarna, tryggande av informationssystemens funktion och upprätthållande av laboratoriekapaciteten. Av tilläggsanslaget anvisas 6 miljoner euro för ett omfattande
forskningskonsortium för forskning som gäller coronavirusutbrottet, särskilt för utveckling av
snabbdiagnostiska metoder och undersökning av uppkomsten av immunitet och skapande av ett
nationellt uppföljningssystem för det. Avsikten är att 4 miljoner euro av tilläggsanslaget för
forskning ska användas för uppföljning av effekterna av åtgärderna för att bromsa spridningen av
coronaviruset.
För internationella medlemsavgifter och betalningsandelar föreslås ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro. Genom detta deltar Finland i forsknings- och utvecklingsarbetet för att ta fram ett vaccin
mot covid-19.
För övervakningen av smittsamma sjukdomar föreslås ett tillägg på 26 miljoner euro. Tillägget
anvisas för sjukvårdsdistriktens anskaffning av testningsutrustning och andra medicintekniska
produkter samt för Försörjningsberedskapscentralens anskaffningar.
Underlättande av företagens finansiella situation
För Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås ett tillägg på
150 miljoner euro i fullmakten och ett tillägg på 127,5 miljoner euro i förslagsanslaget, för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till följd av coronaviruset, för utvecklande av de kreativa branscherna samt för stödjande av turismen inklusive kompletterande verksamhet.
För stödjande av företagens utvecklingsprojekt föreslås ett tillägg på 50 miljoner euro i fullmakten och ett tillägg på 15 miljoner euro i förslagsanslaget för hantering och förebyggande av konsekvenser av coronaviruset för små och medelstora företag inom servicebranscherna, vid behov
också inom andra branscher.
För närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås ett tillägg på 0,5 miljoner euro
för genomförandet av en riksomfattande verksamhetsmodell för företagare som råkat i ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter och för stärkandet av tjänsten Ekonomihjälpen.
Övriga ändringar
För Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader föreslås ett tillägg på 0,43 miljoner euro för utgifter som föranleds av tilläggsuppgifter till följd av coronavirusutbrottet.
För polisen föreslås ett tillägg på 5,6 miljoner euro för tilläggsutgifter som föranleds av coronavirusutbrottet.
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Finland har på grund av utbrottet tillfälligt återinfört gränskontroll vid EU:s inre gränser för tiden
19.3 — 13.4.2020. EU har återinfört kontrollen vid EU:s yttre gränser fram till den 30 april 2020.
Finland ansvarar för kontrollen vid sin yttre gräns. På grund av den ökade gränskontrollen föreslås för gränsbevakningsväsendet ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för ökade utgifter. Dessutom föreslås för gränsbevakningsväsendet ett tillägg på 0,5 miljoner euro för andra utgifter som
föranleds av utbrottet.
För inrikesministeriet föreslås ett tilläggsanslag på 0,6 miljoner euro för räddningsverkens beredskapsutgifter som föranleds av utbrottet.
För Försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 0,6 miljoner euro för löneutgifterna för
visstidsanställda avtalsbundna soldater. Med tilläggsanslaget fås ca 23 årsverken för avtalsbundna soldater. Avsikten är att med årsverkena trygga Försvarsmaktens verksamhet och ett tillräckligt antal utbildare vid truppförband som ger beväringsutbildning, särskilt under det nuvarande
coronavirusutbrottet.
För till sitt belopp på förhand ospecificerade utgifter i anslutning till undantagsförhållandena föreslås 200 miljoner euro.
Det föreslås att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser som statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer kan bevilja statlig proprieborgen på högst 600 miljoner euro till Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen som säkerhet för
återlåning av Finnair Abp: s arbetspensioner (ArPL-återlåning). Finnair Abp:s affärsverksamhet
påverkas i hög grad av de globala effekterna av coronaviruset. Den ständigt minskande efterfrågan och de myndighetsbegränsningar som har trätt i kraft i olika länder har lett till en betydande
nedskärning av affärsverksamheten.
För att minska effekterna av coronaviruset föreslås ett tillägg på 0,9 miljoner euro till omkostnaderna för Centret för konstfrämjande för att beviljas som understöd till personer och aktörer inom
kultursektorn. Anslagsökningen baserar sig på donationer från konst- och kulturstiftelser.
Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Med beaktande av ökningen av anslagen med 398 miljoner euro ökar tilläggsbudgetpropositionen
för 2020 behovet av statens nettoupplåning med samma belopp. Propositionen ökar behovet på
statens nettoupplåning en aning mindre, 397 miljoner euro, när man beaktar ett tillägg på 0,9 miljoner euro av donationer från konst- och kulturstiftelser under inkomster av blandad natur. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 2,6 miljarder euro 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till ca 109 miljarder euro, vilket är ca 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Ekonomiska avdelningens makroekonomiska prognos, där även konsekvenserna
av coronavirussituationen beaktas, offentliggörs den 16 april 2020.

A7

ALLMÄN MOTIVERING

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

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

2019
Bokslut

2020
Godkänd
budget

2020
Regeringens
proposition

2020
Sammanlagt

55 306
1 193

57 691
873

398
-

58 089
873

53 266
45 272
7 994

55 493
46 995
8 498

1

55 494
46 995
8 499

1 793
1 399
394

2 198
2 248
-50

397
397
-

2 595
2 645
-50

Ramen för valperioden
Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet och har till riksdagen överlämnat förordningar om
ibruktagning av beredskapslagen, vilka riksdagen godkände den 18 mars 2020. I det här läget begränsar utgiftsramen för statsfinanserna inte det innevarande året, under vilket flera tidsbegränsade och riktade åtgärder införs bland annat i syfte att bekämpa hälsomässiga och ekonomiska
följder av coronaviruset.
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 398 miljoner euro. Ramutgifterna
för 2020 blir därmed 47 895 miljoner euro.
De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
Huvudtitel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde

Godkänd
budget
127 106 000
16 124 000
219 011 000
1 259 988 000
962 655 000
1 528 758 000
3 172 707 000
18 402 927 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

127 106 000
16 124 000
219 011 000
- 1 259 988 000
433 000
963 088 000
9 153 000 1 537 911 000
600 000 3 173 307 000
200 004 000 18 602 931 000

6 875 671 000

900 000

6 876 571 000

2 693 569 000

-

2 693 569 000
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De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
31.

Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
32.
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

3 505 191 000

-

3 505 191 000

2 866 004 000

143 000 000

3 009 004 000

14 902 521 000
285 805 000
873 410 000
57 691 447 000

43 800 000 14 946 321 000
285 805 000
873 410 000
397 890 000 58 089 337 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro
Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd
budget

Regeringens
proposition

Sammanlagt

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

46 994 808 000
5 905 756 000

- 46 994 808 000
900 000 5 906 656 000

55 493 073 000

900 000 55 493 973 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

2 198 374 000
57 691 447 000

396 990 000 2 595 364 000
397 890 000 58 089 337 000

2 494 481 000

-

2 494 481 000

98 028 000

-

98 028 000

Tilläggsbudgeten för 2020
INKOMSTPOSTER

Avdelning 12

€

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

900 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

900 000

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg ........................................................................

900 000

10

Avdelning 15
15. LÅN

396 990 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

396 990 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
397 890 000

396 990 000
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ANSLAG

Huvudtitel 25

€

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

433 000

40. Verkställighet av straff

433 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

433 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9 153 000

10. Polisväsendet

5 553 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
20. Gränsbevakningsväsendet

5 553 000
3 000 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg

3 000 000
600 000
600 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

600 000

10. Militärt försvar

600 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....

600 000
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Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag), tillägg ............

200 004 000
4 000
4 000
200 000 000
200 000 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

900 000

80. Konst och kultur

900 000

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................

900 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
30. Sysselsättning och företagsamhet
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg

143 000 000
500 000
500 000
127 500 000
127 500 000
15 000 000
15 000 000
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Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning

43 800 000
5 000 000

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
(reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................................
03. Forskning och utveckling

5 000 000
12 800 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

Anslagens totalbelopp:
397 890 000

12 800 000
26 000 000
26 000 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inkomstökningen under momentet baserar sig på konst- och kulturstiftelsers
donationer som ska beviljas som understöd till personer och aktörer inom kultursektorn för att
minska effekterna av coronaviruset. Den anslagsökning som motsvarar inkomsten har budgeterats under moment 29.80.01.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

900 000
4 000 000
12 864 443
12 821 187

15

Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 396 990 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
396 990 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 2 645 367 000 euro år
2020. Skuldhanteringsposterna medräknade uppgår nettoinkomsterna till 2 595 367 000 euro år
2020.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

2 645
-40
-10
2 595

396 990 000
2 198 374 000
1 792 984 063
-985 765 656
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ANSLAG

Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 433 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggsuppgifter till följd av coronavirusutbrottet.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

433 000
218 912 000
216 499 000
211 112 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 553 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggsutgifter och beredskap i anslutning till coronavirusutbrottet.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

5 553 000
763 152 000
759 575 000
738 069 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 500 000 euro av åtgärder som krävs för att avvärja det
allvarliga hotet mot Finlands inre säkerhet till följd av utbrottet av den smittsamma sjukdomen
covid-19, som orsakas av coronaviruset, i syfte att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre
gränserna för tiden 19.3—13.4.2020, och 500 000 euro av andra tilläggsutgifter som föranleds av
bekämpningen av coronaviruset.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

3 000 000
244 599 000
236 780 000
238 122 000
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26.30

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utgifterna för räddningsverkens riksomfattande enhetliga
åtgärder för beredskapen för bekämpning av coronaviruset.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

600 000
16 907 000
16 326 000
17 802 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av löneutgifterna för visstidsanställda avtalsbundna soldater. Med tilläggsanslaget fås ca 23 årsverken för avtalsbundna soldater. Avsikten är att med årsverkena trygga Försvarsmaktens verksamhet och ett tillräckligt antal utbildare vid truppförband
som ger beväringsutbildning, särskilt under det nuvarande coronavirusutbrottet.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

600 000
1 932 248 000
1 932 250 000
1 939 124 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de
villkor som statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet fastställt, finansministeriet i övrigt bestämmer kan bevilja statlig proprieborgen på högst 600 miljoner euro till Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen som säkerhet för återlåning av Finnair Abp: s arbetspensioner (ArPL-återlåning).
F ö r k l a r i n g : Finnair Abp:s affärsverksamhet påverkas i hög grad av de globala effekterna av
coronaviruset. Den ständigt minskande efterfrågan och de myndighetsbegränsningar som har trätt
i kraft i olika länder har lett till en betydande nedskärning av affärsverksamheten. Bolaget har
meddelat att det är tvunget att stoppa cirka 90 % av sin flygtrafik. Till följd av detta har kassaflödet blivit negativt och bolaget är tvunget att skaffa ny finansiering för att trygga sin likviditet.
Finansieringsåtgärder på marknadsvillkor prioriteras, men i den rådande exceptionella situationen är det osäkert om sådana kan ordnas. Det är inte möjligt att göra en exakt bedömning av varaktigheten av den exceptionella situation som viruset orsakar och av de begränsningar och andra
konsekvenser som hänför sig till lufttrafiksverksamheten. Syftet med statsborgen är att säkerställa Finnair Abp: s likviditet och att trygga bolagets verksamhet tills den exceptionella situationen
är över.
Det föreslås att maximibeloppet för statsborgen ska vara 600 miljoner euro när det gäller kapitalet. Statsborgen ska dessutom täcka ränta enligt villkoren i skuldebrevet för lånet, dröjsmålsränta
samt övriga avgifter och indrivningskostnader enligt lånevillkoren. Lånetiden för det lån som borgen gäller är högst tre år. Lånearrangemanget kan också genomföras för en kortare tid än maximilånetiden, varvid lånetiden vid behov kan förlängas eller konverteras med ett nytt lån så att lånens sammanlagda lånetid räknat från den första uttagstidpunkten är sammanlagt högst tre år. Det
maximala ansvar som följer av statsborgen består av dessa olika förbindelser och deras räntenivåer och löptider. Statsborgen ska uppfylla EU:s regler för statligt stöd.

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 euro.

28.99
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2020 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

4 000
249 719 000
244 310 990
244 648 862

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är till sitt belopp på förhand ospecificerade utgifter i anslutning till undantagsförhållandena.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

200 000 000
300 000
—
175 524
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 900 000 euro av anslaget även får användas
till utdelning av understöd till personer och aktörer inom kultur- och konstsektorn.
F ö r k l a r i n g : Anslagsökningen baserar sig på centrala konst- och kulturstiftelsers donationer
för att minska effekterna av coronaviruset. Den inkomst som motsvarar anslagsökningen har budgeterats under moment 12.29.99.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

900 000
4 106 000
4 115 000
3 995 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av genomförandet av en riksomfattande verksamhetsmodell
för företagare som råkat i ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter och av stärkandet av
tjänsten Ekonomihjälpen.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

500 000
174 918 000
173 223 000
171 937 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 127 500 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om finansiering får fattas till ett belopp av
sammanlagt 477 516 000 euro år 2020.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 127 500 000 euro i anslaget och tillägget på 150 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av åtgärder för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till
följd av coronaviruset, till utvecklande av de kreativa branscherna samt till stödjande av turismen
inklusive kompletterande verksamhet.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 127 500 000 euro 2020
och 22 500 000 euro 2021.
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2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

127 500 000
298 301 000
245 020 942
260 362 671

30. Sysselsättning och företagsamhet
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till understöd enligt
statsrådets förordning som utfärdas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och Europeiska
kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU 1407/2013).
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av sammanlagt
54 000 000 euro år 2020.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 15 000 000 euro i anslaget och tillägget på 50 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds i synnerhet av understöd som beviljas för hantering och förebyggande av konsekvenserna av coronavirus för små och medelstora företag inom servicebranscherna, vid behov också inom andra branscher.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 15 000 000 euro år 2020,
20 000 000 euro år 2021 och 15 000 000 euro år 2022.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

15 000 000
16 378 000
4 944 751
12 069 408
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 4 000 000 euro av regeringens beslut att stödja forsknings- och utvecklingsarbetet för att ta fram ett vaccin mot covid-19 via koalitionen för epidemiberedskap och innovationer (CEPI) och 1 000 000 euro via Internationella vaccininstitutet (IVI)
samt av Finlands anslutning till CEPI och IVI.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

5 000 000
4 045 000
4 095 000
3 875 000

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 800 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 6 000 000 euro av anslaget får
användas för ett omfattande forskningskonsortium för forskning som gäller coronavirusutbrottet,
särskilt för utveckling av snabbdiagnostiska metoder och undersökning av uppkomsten av immunitet samt till skapande av ett nationellt uppföljningssystem för det.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för de åtgärder som krävs för att bekämpa
covid-19-utbrottet. Av tillägget föranleds 700 000 euro av ökning och upprätthållande av laboratoriekapaciteten, 600 000 euro av informationskampanjer, 3 000 000 euro av genomförande av
ett brev till medborgarna, 100 000 euro av ökning av nättjänsternas kapacitet, 400 000 euro av
avlönande av extra personal och köpta tjänster, 2 000 000 euro av tryggande av kontinuiteten i
institutets verksamhet och 6 000 000 euro av ett omfattande forskningskonsortium för forskning
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som gäller coronavirusutbrottet, särskilt för utveckling av snabbdiagnostiska metoder och undersökning av uppkomsten av immunitet.
Avsikten är att 4 miljoner euro av tilläggsanslaget för forskning ska användas för uppföljning av
effekterna av åtgärderna för att bromsa spridningen av coronaviruset. Med hjälp av uppföljningen
utvärderas immunitetsutvecklingen hos befolkningen så i realtid som möjligt och skapas faktaunderlag för beslutsfattande om åtgärder i anslutning till coronaviruset i rätt tid. Anslagsökningen
gör det möjligt att skapa ett omfattande nationellt uppföljningssystem.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

12 800 000
54 787 000
54 083 000
53 252 000

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till ersättning för Försörjningsberedskapscentralens materialanskaffningar.
F ö r k l a r i n g : Av ökningen föranleds 20 000 000 euro av en ökning av kapaciteten för den
testningsutrustning som används och de medicintekniska produkter som behövs i servicesystemet. Detta förutsätter bl.a. testningsutrustning inklusive reagenskostnader för snabb diagnostisering samt respiratorer.
Av tillägget föranleds 6 000 000 euro av Försörjningsberedskapscentralens anskaffningar av
skyddsutrustning samt av beredskapen för kommande anskaffningar.
2020 I tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut
2018 bokslut

26 000 000
460 000
550 000
550 000

