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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2020.

Ekonomiska utsikter

Coronavirusepidemin och åtgärderna för att stoppa spridningen av den har sänkt de ekonomiska
prognoserna överallt i världen. Finlands ekonomi beräknas minska med 5,5 procent under 2020,
då efterfrågan på exportmarknaden kraftigt stagnerar och de begränsande åtgärder som vidtagits
för att stoppa virusets spridning hindrar rörligheten och affärsverksamheten i Finland. Alla efter-
frågeposter minskar, kraftigast minskar exporten, de privata investeringarna och den privata kon-
sumtionen. De offentliga investeringarna och den offentliga konsumtionen ökar. Sysselsättning-
en försämras betydligt.

Prognosen har gjorts med antagandet att de åtgärder som begränsar den ekonomiska aktiviteten
varar i 3 månader. Uppskattningarna över hur länge begräsningarna för att hindra coronavirusets
spridning  kommer att vara i kraft ändras dagligen och medför att bedömningarna av läget blir
exceptionellt osäkra.

Coronavirusets verkningar har i prognosen antagits ebba ut och ekonomin återhämta sig snabbt
mot slutet av 2020.

Inkomstposter

Till  följd  av  coronavirusepidemin försvagas den allmänna ekonomiska aktiviteten kännbart.
Under innevarande år beräknas BNP minska betydligt, vilket syns i så gott som alla skatteslag.
Skatteinkomsterna sjunker utöver på grund av att den allmänna ekonomiska situationen försäm-
ras också på grund av åtgärderna för att stävja virusepidemin och de stödåtgärder som vidtas för
att genom beskattningen underlätta situationen för företag i svårigheter. När det gäller beskatt-
ningen lindras villkoren för betalningsarrangemang och betalningsuppskov för viss tid samtidigt
som dröjsmålsräntan på skatter sänks från sju procent till fyra procent. Inom statsbeskattningen
gäller arrangemanget bland annat samfundsskatten, förskottsskatten på inkomster, mervär-
desskatten och skatten på försäkringspremier. I regeringens proposition som gäller lagen om skat-
tetillägg och förseningsränta beräknas arrangemanget medföra att 766 miljoner euro av statens
skatteinkomster skjuts upp från i år till nästa år.

Den konjunkturkänsliga samfundsskatten beräknas proportionellt minska mest. På grund av att
företagens lönsamhet kraftigt försämras blir intäkterna av samfundsskatten 1,4 miljarder euro
mindre än vad som tidigare budgeterats. Permitteringarna och den stigande arbetslösheten åter-
speglas i intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster. Det belopp som inflyter beräk-
nas bli cirka 1,1 miljarder euro mindre än vad som tidigare budgeterats.

Den ökande osäkerheten, begränsningsåtgärderna och de minskade inkomsterna för hushållen
återspeglas i konsumtionsbeteendet, och på grund av detta föreslås det att intäkterna av mervär-
desskatten sänks med cirka 1,7 miljarder euro. Av detta föranleds 571 miljoner euro av att betal-
ningen av skatteinkomster skjuts upp till nästa år i enlighet med den proposition som regeringen
avgett. Hushållen skjuter upp sina större anskaffningar, vilket syns till exempel i intäkterna av
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bilskatten, då försäljningen av nya bilar minskar. Samma fenomen syns också som minskade in-
täkter av överlåtelseskatten på grund av utvecklingen inom bostads- och fastighetshandeln. på ba-
sis av uppgifterna om den faktiska utvecklingen föreslås det under rådande omständigheter endast
att arvs- och gåvoskatten höjs.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att de beräknade skatteinkomsterna sänks med sammanlagt
4,7 miljarder euro.

Intäktsföringen från Finlands Bank från i fjol höjs med 88 miljoner euro i enlighet med bankfull-
mäktiges beslut av den 20 mars 2020.

Det  föreslås  att  de beräknade kapitalinkomsterna sänks med sammanlagt 1,1 miljarder euro.
Avdraget föranleds av att det på grund av den kraftiga nedgången i börskurserna i det rådande
marknadsläget inte förutspås inflyta inkomster av försäljning av aktier.

De egentliga inkomsterna (inkomster exkl. nettoupplåning) minskar med sammanlagt 5,8 miljar-
der euro.

Stödjande av företagens finansiella situation

Den bevillningsfullmakt som reserverats för stödjande av företagens utvecklingsprojekt som är
avsett för understöd som beviljas små och medelstora företag för hantering och förebyggande av
konsekvenserna av coronaviruset höjs med 100 miljoner euro, vilket innebär att anslagsbehovet
under momentet ökar med 75 miljoner euro 2020.

Business Finlands fullmakt att bevilja understöd höjs med 100 miljoner euro som ska riktas till
åtgärder för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till följd av coronaviruset, vilket ökar
anslagsbehovet med 85 miljoner euro 2020.

Det föreslås att bevillningsfullmakten för lån för forsknings- och innovationsverksamhet som be-
viljas via Business Finland höjs med 300 miljoner euro. Av höjningen fördelas 50 miljoner euro
till en höjning av fullmakten för lånat kapital så att den motsvarar efterfrågan och 250 miljoner
euro till en höjning av fullmakten för lånat kapital för att åtgärda den störning på marknaden som
coronavirusepidemin medfört år 2020. Anslagsbehovet under momentet ökar med 150 miljoner
euro 2020.

För beviljande av statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare föreslås ett
nytt  anslag  på 250 miljoner euro. Syftet med stödet är att trygga ensamföretagarnas likviditet
under den försämrade ekonomiska situation som coronavirusepidemin orsakat.

För Finlands Industriinvestering Ab föreslås en kapitalisering på 150 miljoner euro för inrättande
av ett nytt stabilitetsprogram som ska användas för att åtgärda de likviditetsproblem som corona-
virusläget medför.

Till arbets- och näringsbyråernas omkostnader föreslås ett tillägg på 20 miljoner euro (cirka 340
årsverken)  för sakkunnigresurser för att svara på det behov av rådgivning och tjänster som för-
anleds av att mängden samarbetsförhandlingar bland företagen ökat kraftigt och av upprätthållan-
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de av serviceförmågan. Dessutom föreslås det att till arbets- och näringsbyråernas omkostnader
överförs 1,5 miljoner euro från momentet för åtgärder som främjar integrationen och
sysselsättningen  för  invandrare  (32.50.03)  för  att stärka tjänsterna för invandrarkunder. Till
arbets- och näringsbyråernas omkostnader föreslås också ett tillägg på 0,3 miljoner euro för de
kostnader som föranleds av arbetspliktsregistrets datasystem.

Det  föreslås  ett tillägg av engångsnatur på 7,5 miljoner euro till närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas omkostnader och ett tillägg av engångsnatur på 10 miljoner euro till Business Finlands
omkostnader för behandlingen av företagens stödansökningar.

För företag som bedriver företagsverksamhet på landsbygden föreslås 30 miljoner euro och för
företag inom fiskerinäringen 10 miljoner euro som tillfälligt stöd för förebyggande av de negativa
konsekvenserna av coronavirussituationen och för en kontrollerad anpassning till undantagsför-
hållandena.

För  förvaltningsnämnden för Sveaborg föreslås ett anslagstillägg på 0,7 miljoner euro som för-
anleds av förlorade hyresintäkter för affärs- och arbetslokaler samt festlokaler till följd av corona-
virusläget. Förvaltningsnämnden för Sveaborg kan vid behov bevilja privata småföretag som ver-
kar i dess affärs- och arbetslokaler och som på grund av coronavirusläget befinner sig i en svår
ekonomisk situation en hyressänkning på 100 procent under perioden april—juni 2020.

Stöd till kultur, idrott och ungdomsarbete

För undervisnings- och kulturministeriet föreslås ett anslagstillägg på 40 miljoner euro på grund
av minskade inkomster av inträdesbiljetter och andra inkomster inom kultur och konst till följd
av coronavirusläget. Tillägget möjliggör beviljande av understöd till aktörer, sammanslutningar
och yrkespersoner inom olika konstområden.

För museiverket föreslås ett anslagstillägg på 0,6 miljoner euro på grund av minskade inkomster
av inträdesbiljetter och andra inkomster till följd av coronavirusläget.

För  Centret  för  konstfrämjande föreslås ett anslagstillägg på 0,1 miljoner euro för att minska
effekterna av coronaviruset. Tillägget grundar sig på en donation av Pro Musicastiftelsen och det
möjliggör beviljande av understöd till personer och aktörer inom kultur och konst.

För att minska konsekvenserna av coronavirusutbrottet föreslås ett anslagstillägg på 3 miljoner
euro för statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande
konstundervisning  än  de  som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande
konstundervisning.

För att minska effekterna av coronaviruset inom motion och idrott föreslås ett anslagstillägg inom
undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde på 19,6 miljoner euro. Tillägget gör det
möjligt att bevilja understöd för att trygga idrotts- och föreningsverksamheten samt verksam-
heten vid idrottsutbildningscentren.

På  grund  av  förlorade  inkomster  för evenemang och andra inkomster för organisationer på
ungdomsområdet och ungdomscentraler föreslås ett tillägg på 2,5 miljoner euro till de understöd
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som beviljas dem. För verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete föreslås
ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro för de tilläggskostnader som coronavirusläget föranleder.

Omkostnaderna för ämbetsverk och inrättningar

För rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
föreslås ett tillägg på 0,7 miljoner euro för den ökade mängden ärenden till följd av coronavirus-
läget.

För  Brottspåföljdsmyndighetens  omkostnader  föreslås  ett  tillägg på 1,1 miljoner euro för
eventuell personalbrist och andra följder i fängelserna till följd av coronaviruset.

För  polisens  omkostnader föreslås utöver vad som beviljades i den första tilläggsbudgeten ett
tillägg på 0,2 miljoner euro för personal- och fordonskostnader samt 0,1 miljoner euro för behöv-
liga materielanskaffningar som är nödvändiga för regleringen av trafiken när begränsningen av
rörligheten.

För  Gränsbevakningsväsendets  omkostnader  föreslås  utöver vad som beviljades i den första
tilläggsbudgeten  ett  tilläggsanslag  på  8,4 miljoner euro på grund av återinförandet av
gränskontroll vid de inre gränserna vid Finlands gränser från och med den 19 mars 2020.

För Nödcentralsverket föreslås 0,1 miljoner euro för utvecklandet av informationsegenskaperna
hos applikationen 112 Suomi och tryggandet av verkets verksamhet.

För Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata föreslås ett anslagstillägg på 2,2 miljoner
euro för att täcka de ökade kostnaderna för den allmänna telefonrådgivningstjänsten.

För regionförvaltningsverken föreslås ett tillägg på 2,9 miljoner euro för kostnaderna för tilläggs-
uppgifter enligt lagen om smittsamma sjukdomar och beredskapslagen.

För de ökade kostnaderna för kapacitetstjänster för distanstjänster som produceras av statens cen-
ter för informations- och kommunikationsteknik Valtori föreslås ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner
euro.

För omkostnader för studentexamensnämndens kansli föreslås ett tillägg på 1,1 miljoner euro för
följdverkningarna av coronavirusläget för anordnandet av 2020 års studentexamen.

Inom jord- och skogsbruksministeriets omkostnader föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro för
att svara på behovet av information till följd av coronavirusepidemin.

För att effektivisera Cybersäkerhetscentrets funktionsförmåga i den situation som coronaviruset
orsakat föreslås 0,3 miljoner euro.

I omkostnaderna för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea föreslås ett
tillägg på 1,9 miljoner euro för tryggande av den läkemedelsförsörjning som coronavirusläget
förutsätter och för säkerställande av IKT-tjänsternas kapacitet.
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Till den statliga finansieringen av Arbetshälsoinstitutet föreslås ett tillägg på 0,4 miljoner euro
för att stödja en temporär omstyrning av verksamheten på grund av epidemin.

Det föreslås en anslagsökning på sammanlagt 41 miljoner euro för omkostnaderna för Folkpen-
sionsanstaltens socialskyddsfonder. Tilläggsbehovet föranleds av de ökade kostnaderna för för-
måner och kundtjänster, ökade it-kostnader och de ytterligare förvaltningskostnader som föran-
leds av att utkomstskyddet för arbetslösa utvidgas till att omfatta företagare.

Förändringar i förmånsutgifterna

Den som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön kan ansöka om tillfälligt
stöd. För åtgärden föreslås sammanlagt 94 miljoner euro. Stödet föreslås gälla situationer där ett
barn inom småbarnspedagogiken eller ett barn som har rätt till närundervisning inom den grund-
läggande utbildningen även under undantagsförhållanden vårdas hemma, samtidigt som personen
är borta från förvärvsarbetet utan lön. Förmånen ska också betalas till personer som anländer till
Finland från utlandet och som har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och som av
denna orsak är borta från sitt förvärvsarbete utan lön.

För finansieringen av det grundläggande utkomststödet föreslås ett tillägg på 169 miljoner euro
och för utgifter för bostadsbidrag ett tillägg på 177 miljoner euro på grund av det ökande anslags-
behovet till följd av coronavirusepidemin.

I statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare föreslås ett tillägg-
sanslag på 30 miljoner euro. Behovet föranleds av att företagarnas arbetsinkomster och intäkterna
av pensionsförsäkringsavgiften minskat på grund av coronavirusläget.

Till statsandelen till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
och statsandelen till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna föreslås ett tillägg på samman-
lagt 1,1 miljarder euro. Av tillägget föranleds 794 miljoner euro av att arbetslösheten och permit-
teringarna ökat och 20 miljoner euro av stöd till arbetslöshetskassornas verksamhet. I samband
med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med
förslag till lag om temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa och en
proposition med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor. Av det före-
slagna tillägget föranleds 272 miljoner euro av dessa lagändringar. Dessutom har regeringen
överlämnat regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av
arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag (RP 26/
2020 rd). Den effekt för statens andel av arbetslöshetsutgifterna som propositionen beräknas ha
är 12 miljoner euro.

Övriga ändringar

Inom finansministeriets huvudtitel föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro för oförutsedda utgifter
på grund av beredskap för sådana oförutsedda nödvändiga utgifter till följd av coronapandemin
för vilka det inte finns något särskilt anslag i budgeten.
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För bedrivande och upprätthållande av den försörjningsberedskapskritiska godstrafiken i sam-
band med coronavirusepidemin föreslås att det från statens garantiprogram beviljas borgen för re-
deribolag till ett belopp av högst 600 miljoner euro.

Det föreslås att kommunerna ersätts för de temporära förseningar av kommunal-, samfunds- och
fastighetsskatteinkomsterna som föranleds av ändringarna i betalningsarrangemangen för be-
skattningen. Till anslaget föreslås ett tillägg på 547 miljoner euro för ersättningar för förluster av
skatteinkomster. Motsvarande avdrag görs i kommunernas anslag år 2021. Genom åtgärden ut-
jämnas inflödet av kommunernas skatteinkomster under det tillfälliga betalningsarrangemanget
vid beskattningen.

Till Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) föreslås en överföring på 6,5 miljoner euro för be-
redskap för att borgensansvaret för statsborgen som beviljas av medel ur gårdsbrukets utveck-
lingsfond ökar och för att borgensförlusterna eventuellt ökar.

Till utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna föreslås ett tillägg på 1,4 miljoner euro
för att trygga verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna under coronavirusepidemin.

Under momentet för övervakning av smittsamma sjukdomar föreslås ett tilläggsanslag på 600
miljoner euro för anskaffning av skyddsutrustning, anordningar och läkemedel via Försörjnings-
beredskapscentralen.

Under momentet för nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården före-
slås ett anslagstillägg på sammanlagt 6 miljoner euro. Avsikten är att utvidga bedömningen av
coronasymtom i tjänsten Omaolo i nya sjukvårdsdistrikt och öka mängden distansmottagningar
inom den offentliga hälsovården.

Till understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd före-
slås ett tillägg på 5 miljoner euro som föranleds av en separat ansökningsomgång för understöd
till organisationer för att hantera den kris som coronaviruset orsakat.

Balansen inom statsfinanserna och statsskulden

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 5,8 miljarder euro och ökning-
en av anslagen med 3,6 miljarder euro ökar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 be-
hovet av statens nettoupplåning med 9,4 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå
till ca 12,7 miljarder euro 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till ca
119 miljarder euro, vilket är ca 52 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
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Ramen för valperioden

Regeringen har i samverkan med republikens president den 16 mars 2020 konstaterat att det på
grund av coronavirusutbrottet råder undantagsförhållanden i Finland. Regeringen överlämnade
de första förordningarna om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen den 17 mars 2020. I
det här läget begränsar utgiftsramen för statsfinanserna inte det innevarande året, under vilket fle-
ra 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 1 328 miljoner euro. Ram-
utgifterna för 2020 blir därmed 49 910 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2019
Bokslut

2020
Godkänd

budget
(budget+

tilläggsbudget)

2020
Regeringens
proposition

2020
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 55 306 58 776 3 625 62 401
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 193 873 - 873

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 53 266 55 494 -5 759 49 735
— Skatteinkomster 45 272 46 995 -4 726 42 269
— Övriga inkomster 7 994 8 499 -1 033 7 466
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 1 793 3 282 9 384 12 666
— Nettoupplåning 1 399 3 332 9 384 12 716
— Skuldhantering 394 -50 - -50

De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budget)

Regeringens
proposition Totalt

21. Riksdagen 127 106 000 - 127 106 000
22. Republikens president 16 124 000 - 16 124 000
23. Statsrådets kansli 219 011 000 - 219 011 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 259 988 000 - 1 259 988 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 963 088 000 1 770 000 964 858 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 537 911 000 8 805 000 1 546 716 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 173 307 000 - 3 173 307 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 18 602 931 000 525 228 000 19 128 159 000
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29. Undervisnings- och kulturministeriets 
förvaltningsområde 6 876 571 000 69 399 000 6 945 970 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets 
förvaltningsområde 2 693 569 000 48 150 000 2 741 719 000

31. Kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde 3 505 191 000 300 000 3 505 491 000

32. Arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde 3 661 504 000 748 220 000 4 409 724 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 14 980 321 000 2 222 900 000 17 203 221 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 285 805 000 - 285 805 000
36. Räntor på statsskulden 873 410 000 - 873 410 000
Totalt 58 775 837 000 3 624 772 000 62 400 609 000

De av riksdagen godkända anslagen för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2020 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budget)

Regeringens
proposition Totalt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 46 994 808 000 -4 726 000 000 42 268 808 000
12. Inkomster av blandad natur 5 906 656 000 5 100 000 5 911 756 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 494 481 000 -1 038 400 000 1 456 081 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 98 028 000 - 98 028 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 55 493 973 000 -5 759 300 000 49 734 673 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 3 281 864 000 9 384 072 000 12 665 936 000
Totalt 58 775 837 000 3 624 772 000 62 400 609 000



II tilläggsbudgeten för 2020

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -4 726 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -2 470 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag ............................. -1 094 000 000
02. Samfundsskatt, avdrag ..................................................................... -1 422 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg .......................................................... 46 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -1 691 000 000
01. Mervärdesskatt, avdrag .................................................................... -1 654 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag ....................................... -37 000 000

08. Punktskatter -286 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker, avdrag ............................................. -74 000 000
07. Energiskatter, avdrag ....................................................................... -212 000 000
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10. Övriga skatter -279 000 000
03. Bilskatt, avdrag ................................................................................ -126 000 000
05. Överlåtelseskatt, avdrag .................................................................. -54 000 000
06. Lotteriskatt, avdrag .......................................................................... -52 000 000
07. Fordonsskatt, avdrag ........................................................................ -47 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 100 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 100 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvalt-

ningsområde, tillägg ........................................................................ 100 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 5 000 000
90. Social-  och  hälsovårdsministeriets  andel  av  avkastningen  av 

penningspelsverksamhet, tillägg ...................................................... 5 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -1 038 400 000

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier -1 126 400 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försälj-

ning av aktier, avdrag ...................................................................... -1 126 400 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst 88 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg .............................................. 88 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN 9 384 072 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 9 384 072 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 9 384 072 000

Inkomstposternas totalbelopp:

3 624 772 000
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ANSLAG

Huvudtitel 24 €

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE —

30. Internationellt utvecklingssamarbete —
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) .............. —

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 770 000

10. Domstolar och rättshjälp 690 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttviste-

nämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ............... 690 000

40. Verkställighet av straff 1 080 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 1 080 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 805 000

10. Polisväsendet 300 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 300 000

20. Gränsbevakningsväsendet 8 380 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 8 380 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 125 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 125 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE —

10. Militärt försvar —
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) .. —

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 525 228 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen 2 160 000
03. Omkostnader  för Myndigheten för digitalisering och befolknings-

data (reservationsanslag 2 år), tillägg .............................................. 2 160 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning 2 925 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 2 925 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen 2 500 000
01. Styrning  och  utveckling  av informations- och kommunikations-

tekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservations-
anslag 3 år), tillägg .......................................................................... 2 500 000

80. Överföringar till landskapet Åland -39 357 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -25 677 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag .... -12 700 000
33. Återbäring  av  intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -980 000

90. Stöd till kommunerna 547 000 000
35. Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkom-

sterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna (fast anslag), 
tillägg ............................................................................................... 547 000 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 10 000 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg .................... 10 000 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS-  OCH  KULTURMINISTERIETS  
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 69 399 000

01. Förvaltning,  kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom 
verksamhetsområdet 1 108 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbild-

ningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg .............................. 1 108 000

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 3 000 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildan-

de utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg ...... 3 000 000

80. Konst och kultur 41 691 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 100 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 700 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 591 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 40 300 000

90. Idrottsverksamhet 19 600 000
30. Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken 

i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanlägg-
ningar (reservationsanslag 3 år), tillägg .......................................... 19 600 000

91. Ungdomsarbete 4 000 000
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 500 000
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................... 2 500 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 48 150 000

01. Förvaltning och forskning 300 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 300 000
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10. Utveckling av landsbygden 30 000 000
44. Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och före-

tagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år) .......... 30 000 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 6 500 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

3 år), tillägg ..................................................................................... 6 500 000

40. Naturresursekonomi 11 350 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-

anslag 3 år), tillägg .......................................................................... 1 350 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..... 10 000 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 300 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 300 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 300 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 748 220 000

01. Förvaltning 39 720 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 7 920 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 21 800 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 10 000 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 235 000 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 85 000 000
83. Lån  för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 150 000 000
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30. Sysselsättning och företagsamhet 325 000 000
30. Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare 

(reservationsanslag 2 år) .................................................................. 250 000 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 75 000 000

40. Specialfinansiering för företag 150 000 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservations-

anslag 3 år) ...................................................................................... 150 000 000

50. Integration -1 500 000
03. Främjande  av  invandrares  integration  och  sysselsättning  

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -1 500 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 2 222 900 000

01. Förvaltning 6 000 000
25. Nationella  elektroniska  klientdatasystem inom social- och hälso-

vården (reservationsanslag 3 år), tillägg .......................................... 6 000 000

02. Tillsyn 1 900 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-

området (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................................... 1 900 000

03. Forskning och utveckling 400 000
50. Statsbidrag  för  utgifterna  vid Arbetshälsoinstitutet (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 400 000

10. Utjämning  av  familje-  och  boendekostnader,  grundläggande  
utkomststöd samt vissa tjänster 387 300 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg ........................................... 177 000 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), tillägg ..................... 169 300 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 41 000 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa 1 098 300 000
50. Statsandel  till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom 

arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg ........................... 434 300 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 664 000 000
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30. Sjukförsäkring 94 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 94 000 000

40. Pensioner 30 000 000
52. Statens  andel  i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 

företagare (förslagsanslag), tillägg .................................................. 30 000 000

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 600 000 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), 

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

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 5 000 000
50. Understöd  till  sammanslutningar och stiftelser för främjande av 

hälsa och social välfärd (förslagsanslag), tillägg ............................. 5 000 000

Anslagens totalbelopp:

3 624 772 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet dras det av 1 094 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror huvudsakligen på den sänkning av prognosen för skattebasen
som följer av det försämrade ekonomiska läge som coronaviruset orsakat. I uppskattningen av
skatteutfallet har beaktats också effekten av lindringen av uppskov med betalningen av skatt. I
det rådande exceptionella läget är prognosen förknippad med betydande osäkerhet.

2020 II tilläggsb. -1 094 000 000
2020 budget 10 672 000 000
2019 bokslut 9 897 220 113
2018 bokslut 9 701 120 659

02. Samfundsskatt
Under momentet dras det av 1 422 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror huvudsakligen på att den ekonomiska situationen försämrats till
följd av det exceptionella läget och på att prognosen för skattebasen sjunkit till följd av detta. I
uppskattningen av skatteutfallet har beaktats också effekten av lindringen av uppskov med betal-
ningen av skatt. I det rådande osäkra ekonomiska läget är prognosen förknippad med betydande
osäkerhet.
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2020 II tilläggsb. -1 422 000 000
2020 budget 4 367 000 000
2019 bokslut 4 150 481 200
2018 bokslut 4 077 751 993

04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 46 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att de belopp som influtit och debiterats i början av året
var större än väntat.

2020 II tilläggsb. 46 000 000
2020 budget 733 000 000
2019 bokslut 749 116 900
2018 bokslut 692 262 963

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 1 654 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av ett svagare ekonomiskt läge än väntat och av lättnader i
betalningsarrangemangen för skatter till följd av coronavirusepidemin.

2020 II tilläggsb. -1 654 000 000
2020 budget 19 354 000 000
2019 bokslut 19 034 085 681
2018 bokslut 18 082 248 958

02. Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet dras det av 37 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av ett svagare ekonomiskt läge än väntat och av lättnader i
betalningsarrangemangen för skatter till följd av coronavirusepidemin.

2020 II tilläggsb. -37 000 000
2020 budget 795 000 000
2019 bokslut 788 591 958
2018 bokslut 771 420 301
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08. Punktskatter

04. Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet dras det av 74 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en sänkning av den uppskattade alkoholkonsumtionen
till följd av det exceptionella läget.

2020 II tilläggsb. -74 000 000
2020 budget 1 506 000 000
2019 bokslut 1 481 938 223
2018 bokslut 1 471 675 211

07. Energiskatter
Under momentet dras det av 212 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds huvudsakligen av en sänkning av den uppskattade förbruk-
ningen av energiprodukter och el till följd av det exceptionella läget. Dessutom har behovet av
uppvärmning varit mindre än normalt i början av året.

2020 II tilläggsb. -212 000 000
2020 budget 4 666 000 000
2019 bokslut 4 591 004 210
2018 bokslut 4 657 195 954

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet dras det av 126 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av den sänkta uppskattningen av bilförsäljningen.

2020 II tilläggsb. -126 000 000
2020 budget 877 000 000
2019 bokslut 891 917 012
2018 bokslut 1 001 100 778

05. Överlåtelseskatt
Under momentet dras det av 54 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror på uppdateringen av makroprognosen.
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2020 II tilläggsb. -54 000 000
2020 budget 878 000 000
2019 bokslut 843 702 674
2018 bokslut 844 246 447

06. Lotteriskatt
Under momentet dras det av 52 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget beror på att prognosunderlaget försämrats och på att avkastningen av
spelverksamheten minskar till följd av det exceptionella läget.

2020 II tilläggsb. -52 000 000
2020 budget 231 000 000
2019 bokslut 221 221 181
2018 bokslut 226 334 314

07. Fordonsskatt
Under momentet dras det av 47 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  föranleds  av  att  intäktskalkylen  beräknas utifrån uppgifterna om
influtna belopp.

2020 II tilläggsb. -47 000 000
2020 budget 1 165 000 000
2019 bokslut 1 149 623 096
2018 bokslut 1 192 535 984
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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 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inkomstökningen under momentet baserar sig på en donation av stiftelsen Pro
Musica Säätiö som ska delas ut som understöd till personer och aktörer inom kultursektorn för att
minska konsekvenserna av coronaviruset. Den anslagsökning som motsvarar inkomsten har bud-
geterats under moment 29.80.01.

2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 000 000
2019 bokslut 12 864 443
2018 bokslut 12 821 187

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en separat ansökningsomgång för understöd till organi-
sationer för att hantera den kris som coronaviruset orsakat. Tillägget utgörs av ofördelade medel
i balansräkningen.

2020 II tilläggsb. 5 000 000
2020 budget 473 400 000
2019 bokslut 494 650 000
2018 bokslut 495 600 186
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER,  INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet dras det av 1 126 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att det på grund av den kraftiga nedgången i börskurserna
i det rådande marknadsläget inte förutspås inflyta inkomster av försäljning av aktier.

2020 II tilläggsb. -1 126 400 000
2020 budget 2 176 400 000
2019 bokslut 1 515 173 652
2018 bokslut 2 548 683 963

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 88 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget baserar sig på den faktiska intäktsföringen. Bankfullmäktige fastställ-
de den 20 mars 2020 Finlands Banks bokslut och beslutade att banken intäktsför 188 miljoner
euro till staten.

2020 II tilläggsb. 88 000 000
2020 budget 100 000 000
2019 bokslut 143 000 000
2018 bokslut 104 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 9 384 072 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
9 384 072 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 12 715 936 000 euro
år 2020. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
12 665 936 000 euro år 2020.

2020 II tilläggsb. 9 384 072 000
2020 I tilläggsb. 1 083 490 000
2020 budget 2 198 374 000
2019 bokslut 1 792 984 063
2018 bokslut -985 765 656

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 12 716
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 12 666
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A N S L A G

Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 212 433 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 183 618 0001)

3. Europeiska utvecklingsfonden 67 800 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 32 385 000
5. Humanitärt bistånd 81 870 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utveck-

lingssamarbetet 4 480 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 450 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om 

utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 75 800 000
9. Räntestödsinstrument 25 700 000
Totalt 685 536 000

1) I anslaget ingår sammanlagt 8 100 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommis-
sionen och 500 000 euro i utgifter för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Sitra. Dessutom ingår 4 000 000 euro till 
ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering.
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F ö r k l a r i n g :

Ändringarna i punkterna 1, 2, 4, 5 och 8 i dispositionsplanen har gjorts med anledning av covid-
19-pandemin.

Tillägget under punkt 4 i dispositionsplanen riktas till global koalitionsverksamhet för vaccin och
immunitet via Gavi. Tillägget under punkt 5 i dispositionsplanen riktas bland annat till åtgärder
för att svara på de humanitära konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Hanteringen av utdragna kriser kräver en sammanjämkning av fredsbygge, humanitärt bistånd
och  utvecklingssamarbete.  Speciellt viktigt är det att öka flexibiliteten i finansieringen av det
humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet och göra den mångårigare. Flexibilitet behövs
också för att svara på humanitära kriser och kriser som orsakas av globala hot mot hälsan. Till
följd  av  covid-19-pandemin  kan  även anslaget under punkterna 2 och 8 i dispositionsplanen
styras till humanitärt bistånd till länder eller regioner för att åtgärda utdragna eller plötsliga kriser
och katastrofer samt för förebyggande av eller återhämtning från sådana kriser och katastrofer.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2020 II tilläggsb. —
2020 budget 685 536 000
2019 bokslut 583 759 000
2018 bokslut 563 441 227

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete -6 622 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner -3 048 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land +500 000
5. Humanitärt bistånd +9 370 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information 

om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklings-
samarbete -200 000

Totalt -
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Domstolar och rättshjälp

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 690 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de tilläggsuppgifter som coronaviruspandemin COVID-
19 medför för den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen.

2020 II tilläggsb. 690 000
2020 budget 75 135 000
2019 bokslut 72 271 000
2018 bokslut 65 609 000

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 080 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de tilläggsuppgifter som coronaviruspandemin COVID-
19 medför för fängelserna när det gäller att trygga en lagenlig verkställighet av straff och anstalt-
säkerheten.

2020 II tilläggsb. 1 080 000
2020 I tilläggsb. 433 000
2020 budget 218 912 000
2019 bokslut 216 499 000
2018 bokslut 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 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 200 000 euro av personal- och fordonskostnader och
100 000 euro som en engångsutgift av nödvändiga utgifter för förnödenheter och varor som hän-
för sig till beslutade och ibruktagna begränsningar i rörelsefriheten enligt beredskapslagen.

2020 II tilläggsb. 300 000
2020 I tilläggsb. 5 553 000
2020 budget 763 152 000
2019 bokslut 759 575 000
2018 bokslut 738 069 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 380 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  en  precisering  av  de  utgifter som föranleds av åter-
införandet av gränskontrollen vid de inre gränserna fr.o.m. den 19 mars 2020.

2020 II tilläggsb. 8 380 000
2020 I tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 244 599 000
2019 bokslut 236 780 000
2018 bokslut 238 122 000
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30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 100 000 euro av utvecklandet av informationsegenska-
perna hos applikationen 112 Suomi och 25 000 euro av beredskapen för upprätthållandet av nöd-
centralsverkets verksamhet.

2020 II tilläggsb. 125 000
2020 budget 57 834 000
2019 bokslut 54 601 000
2018 bokslut 49 855 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till statsunderstöd som beviljas
Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader för skötseln av de offentliga förvalt-
ningsuppgifter som föreningen har enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) och för kostnader
för beredskapsverksamhet.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen gör det möjligt för Försvarsutbildningsföreningen
att vid behov ge Finlands Röda Kors indirekt stöd under den nuvarande coronavirusepidemin och
att täcka kostnaderna för detta med statsunderstöd som beviljas av försvarsministeriet.

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

2020 II tilläggsb. —
2020 budget 4 852 000
2019 bokslut 2 152 000
2018 bokslut 2 029 000



35

Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet vid behov utan krav på motsäkerhet
och på de villkor som statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser som statsrådet fastställt,
i övrigt bestämmer kan bevilja rederibolag statlig proprieborgen från statens garantiprogram till
ett belopp av högst 600 miljoner euro för att bedriva och upprätthålla försörjningsberedskapskri-
tisk godstrafik i detta läge som orsakas av coronaviruspandemin.
F ö r k l a r i n g : Till följd av coronaviruskrisen och begränsningarna i samband med den har re-
deriernas kassaflöde minskat betydligt och verksamhetsförutsättningarna försvårats. En del av
fartygsbeståndet har tagits ur trafik på grund av krisen. Det låga antalet passagerare och god-
stransporterna på de fartyg som går i trafik räcker inte till för att täcka driftskostnaderna. I nor-
mala fall utgör persontrafiken en betydande del av fartygens inkomststruktur.

Med tanke på Finlands ekonomi och försörjningsberedskap är det viktigt att trygga en fungerande
tillräcklig sjötransportkapacitet under alla förhållanden. För att trygga sjötransporterna under de
exceptionella förhållanden som coronaviruskrisen orsakat föreslås ett statligt garantiprogram för
rederiföretag som är registrerade i Finland. Syftet med stödprogrammet är att säkerställa god-
stransporterna på passagerarbilfärjor (inkl. Ålandstransporterna).

Statsborgen som ingår i det låneprogram som riktar sig till rederibolag kan beviljas som säkerhet
för rederiernas banklån eller ArPL-återlån. Det föreslås att maximibeloppet för statsborgen som
ingår i låneprogrammet är 600 miljoner euro när det gäller kapitalet. Statsborgen ska dessutom
täcka ränta enligt villkoren i skuldebreven för lånen, dröjsmålsränta samt övriga avgifter och in-
drivningskostnader enligt lånevillkoren. Det maximala ansvar som följer av statsborgen består av
dessa olika förbindelser och deras räntenivåer och löptider. Avsikten är att garantiprogrammet
ska gälla till utgången av 2020. Borgen beviljas i princip för högst 2 år och vid behov på särskilda
grunder som bedöms från fall till fall för högst 6 år från den dag den beviljades.

Borgen beviljas i första hand på marknadsvillkor och för borgen tas gängse borgensavgift ut. Om
detta inte är möjligt kan borgen beviljas till förmånligare villkor än marknadsvillkoren, om det är
nödvändigt för att trygga försörjningsberedskapen. Statsborgen ska uppfylla EU:s regler för stat-
ligt stöd.

Det är inte möjligt att göra en exakt bedömning av varaktigheten av det exceptionella läge som
coronaviruskrisen orsakar och av de begränsningar och andra konsekvenser som hänför sig till
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krisen. Syftet med statsborgen är att säkerställa rederiernas funktionsförmåga tills den exceptio-
nella situationen är över.

Beviljandet av borgen ska vara beroende av prövning och basera sig på tryggande av försörj-
ningsberedskapen inom godstrafiken under coronavirusutbrottet. Beviljande av borgen förutsät-
ter att Försörjningsberedskapscentralen ger ett positivt utlåtande om effekterna när det gäller för-
sörjningsberedskapen.

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 160 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggskostnader för den allmänna telefonrådgivningen i
samband med coronapandemin.

2020 II tilläggsb. 2 160 000
2020 budget 53 940 000
2019 bokslut 29 024 000
2018 bokslut 33 721 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 925 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de tilläggsuppgifter enligt lagen om smittsamma sjukdo-
mar och beredskapslagen som orsakas av coronapandemin samt av de uppgifter vid regionförvalt-
ningsverken som föranleds av de utökade rådgivningstjänsterna.

2020 II tilläggsb. 2 925 000
2020 budget 56 505 000
2019 bokslut 54 604 000
2018 bokslut 50 846 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offent-
liga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av tilläggskostnader för höjning av kapaciteten för distans-
tjänsterna och andra tilläggskostnader i anslutning till coronapandemin som Statens informa-
tions- och kommunikationstekniska center Valtori fakturerat för.

2020 II tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 42 700 000
2019 bokslut 4 700 000
2018 bokslut 5 301 000

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 25 677 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid  ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 25 917 000 euro som för-
anleds av en förändring av de beräknade inkomster som i statsbudgeten för 2020 ligger till grund
för det belopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) och som tillägg beaktats
240 000 euro som förskott på avräkningen för 2019 som av misstag inte betalades 2019 men som
har betalats 2020.

2020 II tilläggsb. -25 677 000
2020 I tilläggsb. 4 000
2020 budget 249 719 000
2019 bokslut 244 310 990
2018 bokslut 244 648 862

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 12 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt  det  beslut  som Ålandsdelegationen fattade den 17 februari 2020 är
skattegottgörelsens belopp 7 293 092 euro år 2018.

2020 II tilläggsb. -12 700 000
2020 budget 20 000 000
2019 bokslut 11 745 093
2018 bokslut 15 196 476

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 980 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år 2019
och som ska återbäras till landskapet Åland är mindre än beräknat.



28.9038

2020 II tilläggsb. -980 000
2020 budget 13 000 000
2019 bokslut 12 583 018
2018 bokslut 12 413 124

90. Stöd till kommunerna

35. Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar
av beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 547 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
ersättningar som 2020 föranleds av ändringar i betalningsarrangemangen för beskattningen enligt
36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ersättningar som betalas till kommunerna för temporära
förluster av skatteinkomster till följd av ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattning-
en 2020. Kommunerna ersätts för de beräknade skatteinkomstförlusterna så att kompensationen
riktas till kommunerna i proportion till utdelningen av kommunalskatten enligt debiteringen, ut-
delningen av samfundsskatten och de uppskattade fastighetsskatterna 2020. Motsvarande euro-
belopp dras av från ersättningen till kommunerna för förlorade skatteinkomster 2021.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så
att kommunerna ersätts för de temporära förseningar av kommunal-, samfunds- och fastighets-
skatteinkomsterna som föranleds av ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattningen.

2020 II tilläggsb. 547 000 000
2020 budget 2 269 000 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av beredskap för sådana oförutsedda nödvändiga utgifter till
följd av coronapandemin för vilka det inte finns något särskilt anslag i budgeten.

2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 2 000 000
2019 bokslut 2 000 000
2018 bokslut 5 000 000



39

Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsom-
rådet

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 108 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 3 048 000 euro av anslaget får användas
för att betala omkostnader för studentexamensnämndens kansli.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 70 000 euro av åtgärder som till följd av coronavirusläget
är nödvändiga för att trygga genomförandet av studentexamen våren 2020 och 1 038 000 euro av
beredskapen inför de följdverkningar som situationen medför vid ordnandet av studentexamen
hösten 2020.

2020 II tilläggsb. 1 108 000
2020 budget 5 434 000
2019 bokslut 6 314 000
2018 bokslut 7 489 000

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och små-
barnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 3 150 000 euro
till  statsunderstöd  enligt  prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande
konstundervisning  än  de  som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande
konstundervisning.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds av återbetalningar av inkomster från elevavgifter samt av
inkomstbortfall  på  grund  av  att  medelsanskaffningen  avbrutits  för  läroanstalter  för grund-
läggande konstundervisning på grund av coronavirusläget.

2020 II tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 705 285 000
2019 bokslut 692 374 944
2018 bokslut 679 867 446

80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Motiveringen  till  momentet ändras dessutom så att högst 1 000 000 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 : Tillägget föranleds av en donation av stiftelsen Pro Musica Säätiö i syfte att
minska följderna av coronaviruset inom sektorn. Den inkomst som motsvarar anslagsökningen
har budgeterats under moment 12.29.99.

2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 106 000
2019 bokslut 4 115 000
2018 bokslut 3 995 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av förlorade hyresintäkter för affärs- och arbetslokaler samt
festlokaler till följd av coronavirusläget. Tillägget gör det möjligt för förvaltningsnämnden för
Sveaborg att vid behov i fråga om affärs- och arbetslokaler bevilja privata små företag som be-
finner sig i en svår situation en hyressänkning på 100 procent under perioden april—juni 2020.

2020 II tilläggsb. 700 000
2020 budget 2 095 000
2019 bokslut 2 224 000
2018 bokslut 2 290 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 591 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ersättande av förluster som beror på att inkomsterna av
inträdesbiljetter till museer och slott minskat och tillställningar inställts till följd av coronavirus-
läget.
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2020 II tilläggsb. 591 000
2020 budget 21 754 000
2019 bokslut 20 999 000
2018 bokslut 19 952 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 300 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
understöd som ska trygga verksamheten för konst- och kulturinstitutioner, kulturevenemang samt
biografer och andra sammanslutningar inom kulturbranschen. Det är avsett för att ersätta förluster
till följd av minskade inkomster av inträdesbiljetter och indragning av aktiviteter samt för att er-
sätta inkomstbortfall och andra motsvarande utgifter för yrkespersoner inom konst- och kultur-
branschen, konstnärer, yrkesutövare och andra personer inom kulturbranschen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de förluster som aktörer, sammanslutningar och
yrkespersoner  inom olika konstområden orsakats av att föreställningar, evenemang, utställning-
ar, turnéer och andra motsvarande tillställningar ställts in på grund av coronavirusläget.

2020 II tilläggsb. 40 300 000
2020 budget 4 890 000
2019 bokslut 4 370 000
2018 bokslut 9 380 000

90. Idrottsverksamhet

30. Understöd  till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i
rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 600 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
understöd för kostnader som föranleds av inställda evenemang inom motion och idrott, tryggande
av grenförbundens och idrottsföreningarnas funktionsförmåga samt tryggande av verksamheten
vid de riksomfattande idrottsutbildningscentren.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds  av  ersättande  av kostnader och inkomstbortfall som för-
anleds av coronavirusläget.

2020 II tilläggsb. 19 600 000
2020 budget 8 000 000
2019 bokslut 3 800 000
2018 bokslut 7 000 000
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91. Ungdomsarbete

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ersättande av kostnader och inkomstbortfall som inom
verkstadsverksamheten för unga orsakas av coronavirusläget.

2020 II tilläggsb. 1 500 000
2020 budget 23 513 000
2019 bokslut 21 323 000
2018 bokslut 19 923 000

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
understöd  till  organisationer  på  ungdomsområdet och ungdomscentraler för utgifter som för-
anleds av evenemang och tillställningar som ställts in på grund av coronavirusläget samt för andra
oförutsedda utgifter.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av beredskapen för sådana tilläggsutgifter som orsakas av
coronaviruset.

2020 II tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 1 900 000
2019 bokslut 1 750 000
2018 bokslut 1 800 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ökade stödåtgärder för rådgivning för jordbruks- och
livsmedelsföretag på grund av coronavirusläget (COVID-19).

2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 23 376 000
2019 bokslut 22 984 000
2018 bokslut 24 218 000

10. Utveckling av landsbygden

44. Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på
landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödlagen (688/2001) till företag som bedri-
ver företagsverksamhet utanför jordbruket och trädgårdsodlingen för att minska de negativa verk-
ningarna av coronavirusepidemin (covid-19)
2) till betalning av understöd till företag inom jordbruket och trädgårdsodlingen för att minska de
negativa verkningarna av coronavirusepidemin (covid-19).
Anslaget får användas till understöd som verkställs i enlighet med den tillfälliga ramen för statligt
stöd på grund av covid-19-pandemin som kommissionen godkänt den 19 mars 2020. Anslaget får
även användas till understöd enligt den allmänna de minimis-förordningen ((EU) nr 1407/2013)
eller jordbrukets de minimis-förordning ((EU) nr 1408/2013) samt till eventuella senare under-
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stöd som betalas via ett senare stödinstrument som antas inom ramen för EU:s gemensamma jord-
brukspolitik.
F ö r k l a r i n g : Coronavirusepidemin orsakar företag som bedriver företagsverksamhet utanför
jordbruket och trädgårdsodlingen på landsbygden motsvarande ekonomiska svårigheter som för
företagare inom andra branscher. Syftet med krisstödet är att förhindra negativa ekonomiska och
sysselsättningsmässiga konsekvenser som coronavirusepidemin orsakar genom att stödja företa-
gen så att de kan anpassa sig till situationen. Stöd kan betalas till företag som är kopplade till går-
dar, mikroföretag som bedriver förädling och saluföring av jordbruksprodukter samt mikroföre-
tag inom andra branscher, inklusive företag inom servicebranschen som verkar lokalt.

Epidemin påverkar hela samhället och problemen sträcker sig i stor utsträckning också till före-
tagsverksamheten inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Kommissionens tillfälliga ram för
statligt stöd möjliggör stöd till företag inom den primära jordbruksproduktionen upp till en gräns
på 100 000 euro per företag. Syftet med krisstödet är att förhindra negativa ekonomiska och sys-
selsättningsmässiga konsekvenser som coronavirusepidemin orsakar och att trygga den inhemska
livsmedelsproduktionen genom att stödja företagen så att de kan anpassa sig till situationen. Stöd
kan betalas till företag inom den primära jordbruksproduktionen.

2020 II tilläggsb. 30 000 000
2019 bokslut 22 500 000
2018 bokslut 7 500 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av beredskap för att borgensansvaret för statsborgen som
beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond med stöd av lagen om statsborgen för likvidi-
tetslån till gårdsbruksenheter (232/2019) ökar och för att borgensförlusterna eventuellt ökar.

2020 II tilläggsb. 6 500 000
2020 budget 90 300 000
2018 bokslut 49 000 000

40. Naturresursekonomi

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 350 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till under-
stöd som beviljas vattentjänstverk och andra aktörer inom vattentjänsterna i syfte att trygga verk-
samhetsförutsättningarna för vattentjänsterna.
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F ö r k l a r i n g : Genom tillägget tryggas verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna un-
der coronaepidemin genom att vattentjänstverk och andra aktörer inom vattentjänsterna stöds
t.ex. när det gäller att avhjälpa bristen på personal samt genom att närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas resurser inom vattentjänsterna temporärt stärks.

2020 II tilläggsb. 1 350 000
2020 budget 17 608 000
2019 bokslut 14 171 000
2018 bokslut 13 565 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas företag som bedriver fiske, vatten-
bruk, förädling och saluföring av fisk och som grundar sig på den tillfälliga ramen för statligt stöd
på grund av covid-19-pandemin som kommissionen godkänt den 19 mars 2020 eller på EU:s de
minimis-förordningar.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
understöd som beviljas företag inom fiskerinäringen genom Europeiska havs- och fiskerifonden
för att minska de negativa verkningarna av coronavirusepidemin (covid-19).
F ö r k l a r i n g : Coronavirusepidemin orsakar företagen inom fiskerinäringen motsvarande eko-
nomiska svårigheter som för företagare inom andra branscher. Syftet med krisstödet är att förhin-
dra negativa ekonomiska och sysselsättningsmässiga konsekvenser som coronavirusepidemin or-
sakar genom att stödja företagen så att de kan anpassa sig till situationen. Stöd kan betalas till
mikroföretag, små och medelstora företag och storföretag som bedriver företagsverksamhet inom
fiskerinäringens värdekedja (fiske, vattenbruk, förädling och saluföring).

Epidemin påverkar hela samhället och problemen sträcker sig i stor utsträckning också till den
internationella och nationella handeln med fisk och företagsverksamheten inom fiskerinäringen.
Kommissionens tillfälliga ram för statligt stöd möjliggör stöd till företag inom fiskerinäringens
primärproduktion (fiske och vattenbruk) upp till en gräns på 120 000 euro per företag samt till
företag inom fiskförädlingsindustrin och fiskhandeln upp till en gräns på 800 000 euro per före-
tag. Syftet med krisstödet är att förhindra negativa ekonomiska och sysselsättningsmässiga kon-
sekvenser som coronavirusepidemin orsakar och att trygga den inhemska livsmedelsproduktio-
nen och förädlingen av fiskprodukter samt fiskhandeln genom att stödja företagen så att de kan
anpassa sig till situationen.

2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 21 488 000
2019 bokslut 20 476 000
2018 bokslut 26 776 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till att effektivisera Cybersäker-
hetscentrets funktionsförmåga i denna situation som coronaviruset orsakat.

2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 77 569 000
2019 bokslut 79 224 000
2018 bokslut 60 335 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE

01. Förvaltning

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 920 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 7 500 000 euro av en utökning av sakkunnigresurserna
vid NTM-centralerna för behandlingen ansökningar om företagsstöd och 420 000 euro av ökade
lönegarantiuppgifter på grund av coronavirusepidemin.

2020 II tilläggsb. 7 920 000
2020 I tilläggsb. 500 000
2020 budget 174 918 000
2019 bokslut 173 223 000
2018 bokslut 171 937 000

03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 20 000 000 euro av en ökning av arbets- och näringsby-
råernas serviceförmåga, 300 000 euro av datasystemkostnader för arbetspliktsregistret och
1 500 000 euro av en överföring från moment 32.50.03 för en ökning av tjänsterna för invandrar-
kunder.

2020 II tilläggsb. 21 800 000
2020 budget 196 621 000
2019 bokslut 185 853 000
2018 bokslut 163 524 000
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05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  föranleds av att Business Finlands sakkunnigresurser utökas för att
säkerställa en snabb behandling av nya ansökningar.

2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 99 471 000
2019 bokslut 97 474 000
2018 bokslut 87 200 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om finansiering får fattas till ett belopp av
sammanlagt 1 127 516 000 euro år 2020.
F ö r k l a r i n g : Tillägget  på  85 000 000  euro  i anslaget och tillägget på 100 000 000 euro i
bevillningsfullmakten föranleds av åtgärder för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till
följd av coronaviruset.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 85 000 000 euro 2020
och 15 000 000 euro 2021.

2020 II tilläggsb. 85 000 000
2020 I tilläggsb. 595 000 000
2020 budget 298 301 000
2019 bokslut 245 020 942
2018 bokslut 260 362 671

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 får beviljas nya lån till ett belopp av högst
446 823 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 150 000 000 euro i anslaget och tillägget på 300 000 000 euro i be-
villningsfullmakten föranleds av tryggandet av små och medelstora företags utvecklingsverksam-
het i denna situation som coronavirusepidemin orsakat.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
150 000 000 euro år 2020, 120 000 000 euro år 2021 och 30 000 000 euro år 2022.
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2020 II tilläggsb. 150 000 000
2020 budget 137 200 000
2019 bokslut 154 999 132
2018 bokslut 161 793 255

30. Sysselsättning och företagsamhet

30. Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 250 000 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner eller sam-
manslutningar som bildats av flera kommuner för att användas till utgifter enligt den statsrådsför-
ordning som ska utfärdas om statsunderstöd för ensamföretagare.
Stödet till ensamföretagare beviljas i form av bidrag enligt Europeiska kommissionens förord-
ning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att anslaget ska användas till betalning av statsunderstöd till kom-
muner för de kostnader som orsakas av stödet till ensamföretagare. Syftet med stödet är att trygga
ensamföretagarnas likviditet under den försämrade ekonomiska situation som covid-19-pande-
min orsakat.

Stödet till ensamföretagare uppgår till 2 000 euro och det beviljas för kostnader som orsakats av
ensamföretagares verksamhet under tidsperioden 1.3.2020—31.8.2020.

Arbets- och näringsministeriet beviljar statsunderstödet via kommuner, samkommuner eller sam-
manslutningar som bildats av flera kommuner hos vilka stödet söks och som svarar för beviljan-
det av stödet.

2020 II tilläggsb. 250 000 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av understöd i enlig-
het med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014), den förordning
som utfärdats med stöd av den lagen (716/2014) och den lag som föregick den lagen (1336/
2006) samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö
som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.
Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av
sammanlagt 404 000 000 euro år 2020.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 75 000 000 euro i anslaget och tillägget på 100 000 000 euro i be-
villningsfullmakten föranleds av understöd som beviljas för hantering och förebyggande av kon-
sekvenserna av coronavirus för små och medelstora företag.
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Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
75 000 000 euro år 2020, 20 000 000 euro år 2021 och 5 000 000 euro år 2022.

2020 II tilläggsb. 75 000 000
2020 I tilläggsb. 200 000 000
2020 budget 16 378 000
2019 bokslut 4 944 751
2018 bokslut 12 069 408

40. Specialfinansiering för företag

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 150 000 000 euro.
Anslaget får användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital för att användas
till ett stabiliseringsprogram som inrättas med anledning av coronaviruset och till annan stabili-
sering av företagsverksamheten.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att anslaget ska användas för att inrätta ett nytt stabilitetsprogram.
Genom stabilitetsprogrammet riktas investeringar till företag som råkat i akuta och tillfälliga
svårigheter till följd av coronaviruset. Företagen ska också i fortsättningen ha förutsättningar för
lönsam affärsverksamhet och avsikten med investeringarna är att säkerställa att målföretagens
verksamhet kan fortsätta. Tilläggsanslaget riktas via stabilitetsprogrammet i första hand till såda-
na företag som inte ingår i Finlands Industriinvestering Ab:s investeringsportfölj. Den maximala
storleken på en enskild investering är 10 000 000 euro. Vid behov kan finansiering också riktas
till bolag som ägs av Finlands Industriinvestering Ab och som har råkat i ekonomiska svårigheter
till följd av coronakrisen.

Avsikten är att anslaget ska återbetalas till staten när Finlands Industriinvestering Ab har lösgjort
sig från de investeringar som gjorts via stabilitetsprogrammet. Storleken på det anslag som åter-
betalas beror på avkastningen av de investeringar som gjorts via stabilitetsprogrammet.

2020 II tilläggsb. 150 000 000
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50. Integration

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget  är  en  överföring  till  moment  32.01.03  för att stärka arbets- och
näringsbyråernas serviceförmåga i krissituationer inom tjänsterna för invandrarkunder.

2020 II tilläggsb. -1 500 000
2020 budget 12 531 000
2019 bokslut 1 881 000
2018 bokslut 3 561 000



52

Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01. Förvaltning

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av utvidgningen av tjänsten Omaolo till
området för de nya sjukvårdsdistrikten och 5 000 000 euro av genomförandet av distansmottag-
ningar.

2020 II tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 9 900 000
2019 bokslut 7 000 000
2018 bokslut 11 000 000

02. Tillsyn

06. Omkostnader  för  Säkerhets-  och  utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 800 000 euro av tryggande av läkemedelsförsörjningen
och  100 000  euro  av  säkerställande  av  IKT-tjänsternas kapacitet och funktion på grund av
pandemisituationen.

2020 II tilläggsb. 1 900 000
2020 budget 5 104 000
2019 bokslut 3 752 000
2018 bokslut 3 125 357
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03. Forskning och utveckling

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av behovet av att temporärt rikta om verksamheten så att de
resurser som har tjänat affärsverksamheten överförs till förhindrande och dämpande av COVID-
19-epidemin.

2020 II tilläggsb. 400 000
2020 budget 24 042 000
2019 bokslut 23 222 000
2018 bokslut 23 222 000

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

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 177 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av det ekonomiska läge som orsakats av coronavirusepide-
min COVID-19 och som ökar behovet av bostadsbidrag.

2020 II tilläggsb. 177 000 000
2020 budget 1 485 400 000
2019 bokslut 1 477 300 000
2018 bokslut 1 492 000 000

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 169 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av behovet av tilläggsanslag på grund av coronavirusepide-
min COVID-19.

2020 II tilläggsb. 169 300 000
2020 budget 672 700 000
2019 bokslut 693 000 000
2018 bokslut 719 811 107

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 41 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av konsekvenserna för antalet ansökningar och kundservi-
cen av att utkomstskyddet för arbetslösa utvidgas till att omfatta företagare samt med hänvisning
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till förklaringsdelen till moment 33.20.52 av den temporära ändring av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa som har samband med tilläggsbudgetpropositionen.

Förmånsansökningarna beräknas öka i fråga om sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam
sjukdom samt i fråga om utkomstskydd för arbetslösa, bostadsbidrag och grundläggande ut-
komststöd under coronavirusepidemin COVID-19.

2020 II tilläggsb. 41 000 000
2020 budget 440 300 000
2019 bokslut 392 760 000
2018 bokslut 329 741 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 434 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 300 000 000 euro av det ökade antalet arbetslösa i anslut-
ning till coronavirusepidemin COVID-19, 102 300 000 euro av att regeringen i samband med til-
läggsbudgetpropositionen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om tem-
porär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den
i syfte att slopa självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa med statlig finansiering samt
lindra arbetsvillkoret för viss tid, 20 000 000 euro av tryggande av arbetslöshetskassornas verk-
samhet med inriktning på förvaltningskostnaderna samt 12 000 000 000 euro av att regeringen
dessutom har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring
av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag genom
vilken permitteringsförfarandet görs snabbare och permitteringar även kan gälla visstidsanställd
personal samt möjliggörs hävning av anställningsförhållanden under prövotiden av produktions-
orsaker eller ekonomiska orsaker.

2020 II tilläggsb. 434 300 000
2020 budget 745 400 000
2019 bokslut 714 892 471
2018 bokslut 816 922 684

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 664 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 504 000 000 euro av åtgärder i anslutning till coronavi-
rusepidemin COVID-19 samt av det ökade antalet arbetslösa och permitteringar samt
160 000 000 euro av att regeringen i samband med tilläggsbudgetproposition överlämnar en pro-
position till riksdagen med förslag till temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
så att företagare kan få arbetsmarknadsstöd även om företagsverksamheten inte har avslutats.
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2020 II tilläggsb. 664 000 000
2020 budget 1 457 500 000
2019 bokslut 1 417 585 672
2018 bokslut 1 463 594 162

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 94 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betal-
ning av stöd enligt en lag gällande tillfälligt stöd till personer som på grund av coronavirusepide-
min är borta från arbetet utan lön.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att regeringen i samband med tilläggsbudgetpropositio-
nen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till en lag gällande tillfälligt stöd till per-
soner som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön och vars syfte är att
kompensera föräldrar för den inkomstförlust som föranleds av bekämpningen av coronavirusepi-
demin.

2020 II tilläggsb. 94 000 000
2020 budget 1 975 800 000
2019 bokslut 2 408 602 831
2018 bokslut 2 113 127 344

40. Pensioner

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av konsekvenserna av coronavirusepidemin COVID-19 på
företagarnas arbetsinkomster samt premieintäkterna.

2020 II tilläggsb. 30 000 000
2020 budget 328 700 000
2019 bokslut 293 200 000
2018 bokslut 252 951 272

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av anskaffning av skyddsutrustning och skyddsanordningar,
produkter och utrustning för hälso- och sjukvården samt läkemedel på grund av pandemisituatio-
nen. På grund av den utmanande situationen på den internationella marknaden utreds med snabb
tidtabell också möjligheten till inhemsk produktion av skyddsmateriel för social- och hälsovår-
den.

2020 II tilläggsb. 600 000 000
2020 I tilläggsb. 60 000 000
2020 budget 460 000
2019 bokslut 550 000
2018 bokslut 550 000

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd

50. Understöd  till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en separat ansökningsomgång för understöd till organi-
sationer för att hantera den kris som coronaviruset orsakat.

2020 II tilläggsb. 5 000 000
2020 budget 380 000 000
2019 bokslut 363 289 000
2018 bokslut 357 975 000
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