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Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2022.
Ekonomiska utsikter
Enligt den prognos som finansministeriet publicerade i april 2022 beräknas bruttonationalprodukten öka med 1,5 % 2022. Som reaktion på Rysslands invasion av Ukraina har västländerna
infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Till följd av sanktionerna upphör Finlands utrikeshandel med Ryssland i praktiken. Detta minskar Finlands ekonomiska tillväxt i synnerhet inom
exporten och industriproduktionen. Dessutom avtar BNP-tillväxten till följd av höjda konsumentpriser, eftersom hushållens svagare köpkraft bromsar upp tillväxten i den privata konsumtionen.
Den ökade osäkerheten skjuter också investeringarna på framtiden.
Sysselsättningsgraden steg i fjol till 72,2 %, den högsta procentsatsen på över 13 år. Avmattningen i ekonomin minskar tillfälligt sysselsättningen under första halvåret av 2022. Trots detta förutspås sysselsättningen öka med 1,0 % och arbetslöshetsgraden sjunka till 7,2 % 2022. Enligt de
senaste observationerna har inflationen ökat till 6 %. Prisstegringen är till största delen en följd
av höjningen av energipriset, och prisnivån antas stanna på en hög nivå.
Inkomstposter
Det föreslås att inkomstposterna höjs med sammanlagt ca 1 miljard euro. Det föreslås att de beräknade skatteinkomsterna höjs med sammanlagt något över en miljard euro. Intäktskalkylen för
samfundsskatten har höjts med 986 miljoner euro. Detta beror på en bättre ekonomisk utveckling
än väntat 2021, och därigenom en bättre ekonomisk situation än väntat för företagen, vilket återspeglas i inflödet av samfundsskatt. År 2022 betalades dessutom mer tilläggsförskott än beräknat
för skatteåret 2021.
Också prognosen för förvärvs- och kapitalinkomstskatten har höjts med 221 miljoner euro på
grund av att uppgifterna om influtna belopp är större än beräknat. Uppskattningen av intäkterna
från förvärvs- och kapitalinkomstskatten sänks på motsvarande sätt med 18 miljoner euro till
följd av en extra indexjustering av folkpensionsindex samt med 31 miljoner euro till följd av en
tillfällig höjning av resekostnadsavdraget, vilket också ökar de kompensationer för skatteändringarna som betalas till kommunerna med 101 miljoner euro.
Likaså har uppskattningen av intäkterna från bilskatten sänkts med 137 miljoner euro på grund
av att marknadsandelen för elbilar är större än beräknat och på grund av att den totala försäljningsprognosen för nya personbilar är lägre än tidigare. Även intäktskalkylen för energiskatten
har sänkts med ett nettobelopp på sammanlagt 2 miljoner euro. Intäkterna från energiskatten påverkas höjande av den tidsbundna sänkningen av distributionsskyldigheten och av bl.a. fördröjningen av sänkningen av beskattningen av el för datorhallar och värmepumpar. Den förutspådda
minskningen av energiförbrukningen sänker däremot intäktsprognosen.
Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med sammanlagt 53 miljoner euro.
Höjningen beror i synnerhet på att försäljningen av de virtuella valutor (Bitcoin) som dömt bli
omhändertagna av Tullen beräknas ge ca 55 miljoner euro i inkomster. Däremot föreslås det att
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inkomstposten för ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
sänks med 73,7 miljoner euro på grund av Finlands Banks lägre resultat och intäktsföring av vinst
än väntat.
Säkerställande av Finlands försvarsberedskap
Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats till följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina, vilket kräver omedelbara åtgärder för att stärka försvarsförmågan. På basis av detta föreslås det för
försvarsministeriets förvaltningsområde ett tilläggsanslag på sammanlagt ca 669 miljoner euro
(exkl. mervärdesskatteutgifter). För att förbättra den militära prestationsförmågan föreslås ett tillägg på 176,3 miljoner euro för Försvarsmaktens omkostnader, ett tillägg på 490 miljoner euro
för materielanskaffningar och ett tillägg på 3,2 miljoner euro för frivilligt försvar.
Samtidigt föreslås det tidsmässiga ändringar i de beställningsfullmakter för försvarsmateriel som
det beslutats om tidigare. Ändringarna innebär att utgifterna för anskaffningarna överförs från
innevarande år till en senare tidpunkt. I tilläggsbudgeten föreslås således ett tillägg på sammanlagt 455,8 miljoner euro för materielanskaffningar. Det föreslås också att det i propositionen ska
ingå en beställningsfullmakt på 1,74 miljarder euro för förstärkt försvarsförmåga 2022 (PVPAR
2022). Utgifterna för beställningsfullmakten som hänför sig till anskaffning av försvarsmateriel
infaller 2023—2027.
Dessutom föreslås det för Gränsbevakningsväsendet ett anslag på 20 miljoner euro för utvecklandet av kriståligheten och de centrala prestationsförmågorna.
Utvecklande av cybersäkerheten
Det föreslås anslagsökningar på sammanlagt ca 38 miljoner euro för åtgärder som förbättrar beredskapen inför cybersäkerhetshot. Förslagen hänför sig till flera förvaltningsområden och ett
flertal olika ämbetsverk. De viktigaste förslagen är ett tillägg på 16,8 miljoner euro för styrning
och utveckling av den offentliga förvaltningens IKT och för säkerhetsmyndigheternas kommunikationsnät, ett tillägg på 5 miljoner euro för förbättring av funktionssäkerheten för kritiska tjänster inom den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården inom Kantatjänsterna samt ett tillägg på 3,9 miljoner euro för omkostnader för statsrådets kansli.
För Skyddspolisen föreslås dessutom 2,75 miljoner euro för upprätthållande av den tekniska prestationsförmågan och 1,1 miljoner euro för stärkande av cybersäkerheten. För polisens omkostnader föreslås 1,4 miljoner euro för beredskap för och bekämpning av hybridpåverkan och cyberbrott. Nödcentralen anvisas 2,8 miljoner euro för att förnya systemet för nödmeddelanden (FDS).
Till gränsbevakningsväsendet föreslås 1 miljon euro för förbättring av cyberförmågan.
Tryggande av försörjningsberedskapen
Det föreslås anslagsökningar på sammanlagt ca 293 miljoner euro för åtgärder som stöder försörjningsberedskapen. Den största delen av de åtgärder som stöder försörjningsberedskapen hänför
sig till jordbruket. Dessutom har en del av de stödåtgärder som gäller jordbruket ansetts ingå i
helheten för en grön omställning.
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Det föreslås ett anslag på 45 miljoner euro för förhöjda återbäringar av energiskatt till lantbruksföretagare.
Det föreslås 119 miljoner euro för kompensationsersättningar till jordbruket. Det föreslås dessutom sammanlagt 20,6 miljoner euro för EU:s krisstöd och det nationella krisstödet för jordbruket,
22 miljoner euro för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen och 1 miljon euro
för överföringen till landskapet Åland.
Det föreslås 7 miljoner euro för överföringar till Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). På detta
sätt kan kostnader för användningen av den gällande bevillningsfullmakten för likviditetslån
täckas.
För företag inom fiskerinäringen föreslås 5 miljoner euro för att kompensera konsekvenserna av
de ökade produktionskostnaderna och den internationella krisen. Dessutom föreslås 3,5 miljoner
euro för kostnaderna för Livsmedelsverkets informationssystem.
För basunderhållet av transportinfrastrukturen föreslås ett tilläggsanslag på 40 miljoner euro för
främjande av det riksomfattande nätverket av virkesterminaler och för förbättring av leveranskedjorna för energivirke. Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro till statsunderstödet till enskilda
vägar för att trygga försörjningsberedskapen och tillgången till inhemskt virke.
För att förbättra den normala nationella beredskapsnivån inom social- och hälsovården föreslås
ett tillägg på 20 miljoner euro. Anslaget riktas till ersättande av anskaffningar av material och läkemedel till sjukvårdsdistrikten, Försörjningsberedskapscentralen och Institutet för hälsa och välfärd.
Grön omställning och självförsörjning i fråga om energi
Det föreslås sammanlagt ca 175 miljoner euro i tilläggsanslag 2022 för helheten för grön omställning och självförsörjning i fråga om energi (inkl. åtgärder för att göra behandlingen av tillstånd
snabbare).
I bevillningsfullmakten för energistöd föreslås ett tillägg på 125 miljoner euro. Av tillägget till
bevillningsfullmakten föranleds 50 miljoner euro av det vanligaste energistödet, 50 miljoner euro
av väteprojekt och 25 miljoner euro av investeringar enligt batteristrategin. Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 50 miljoner euro 2023, 50
miljoner euro 2024 och 25 miljoner euro 2025.
För att stöda klimatvänliga investeringar bereds en lånegarantimodell för hushåll och en modell
för fyllnadsborgen för bostadsaktiebolag. För detta ändamål utvidgas InvestEU-programmets lånegarantisystem med 50 miljoner euro till 100 miljoner euro. Enligt en preliminär uppskattning
ökar detta programmets belåningsmöjligheter med 300—400 miljoner euro. Detta inverkar inte
på anslagen i tilläggsbudgetpropositionen, men det föreslås att den statsborgen som hänför sig till
programmet höjs från 35 miljoner euro till 50 miljoner euro för år 2022.
För understöd för att slopa oljeuppvärmningen föreslås ett tilläggsanslag på 40 miljoner euro till
hushållen och en tilläggsfinansiering på nästan 10 miljoner euro till kommuner, församlingar och
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föreningar. Stödet utvidgas så att det utöver oljeuppvärmning också täcker kostnader för slopande
av uppvärmning med naturgas. Till närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås
2,3 miljoner euro för handläggning av understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus.
För de överföringar som görs till Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) föreslås 28 miljoner
euro för investeringar i samband med gårdsbruksenheternas energiproduktion och energianvändning samt andra investeringar som hänför sig till försörjningsberedskapen. För nationellt finansierade investeringsstöd för biogas, gödselhantering, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning inom jordbruket föreslås 7 miljoner euro, för stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar 10 miljoner euro och för ett försöksprogram för återvinning av näringsämnen 3 miljoner
euro. Dessutom föreslås 2,5 miljoner euro för konditionsbedömning av vägnät och broar för enskilda vägar och för åtgärder för att aktivera väglagen samt 350 000 euro för en rådgivningskampanj för aktivering av tillvaratagandet av klenträd och främjande av tillgången på skogsflis.
Även inom miljöministeriets förvaltningsområde föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 15
miljoner euro för främjande av återvinningen av näringsämnen. Av tillägget är andelen för forskning, utveckling och innovationsprojekt 8 miljoner euro och för investeringsstöd 7 miljoner euro.
För stödjande av laddningsinfrastrukturen för elbilar föreslås en ökning av understödsanslaget
med 20 miljoner euro riktat till husbolag. För främjande av den offentliga infrastrukturen för
laddning och tankning av el och gas för transport föreslås sammanlagt 15 miljoner euro.
För stöd för anskaffning av fordon föreslås följande tilläggsanslag: renodlade elbilar 9,5 miljoner
euro, el- och gasdrivna paketbilar 3 miljoner euro och el- och gasdrivna lastbilar 3 miljoner euro.
För energiunderstöd till bostadshus föreslås ett tillägg på 20 miljoner euro till Statens bostadsfond. För Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet föreslås 140 000 euro till behandlingen av understöd. För övergången till lågtempererad fjärrvärme föreslås ett understödsanslag
på 10 miljoner euro ur Statens bostadsfond.
För att förkorta behandlingstiderna för miljö-, markanvändnings- och byggärenden vid förvaltningsdomstolarna föreslås 1,5 miljoner euro. För närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås ett tillägg på ca 2 miljoner euro och för Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader ett tillägg på 250 000 euro för att påskynda tillståndsförfarandena för investeringar i anslutning till grön omställning. I anslutning till detta höjs Säkerhets- och kemikalieverket Tukes
uppskattning av avgiftsintäkterna med 200 000 euro. För att påskynda projekt för vindkraftsbyggande och grön omställning bl.a. med hjälp av tillståndsbehandling och smidigare planläggning
föreslås ett tillägg på sammanlagt 1,75 miljoner euro för miljöministeriets förvaltningsområde.
Migrationen som helhet
För mottagningsutgifter för personer som flyr kriget i Ukraina föreslås ett tillägg på ca 400 miljoner euro och för stöd till mottagningens kunder ett tillägg på ca 95 miljoner euro. För att trygga
Migrationsverkets resurser föreslås ett tillägg på 7,2 miljoner euro.
För småbarnspedagogisk verksamhet för barn som flyr kriget i Ukraina föreslås 67 miljoner euro.
Dessutom föreslås sammanlagt 2,5 miljoner euro för språkutbildning för personer i olika åldrar.
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För ersättning av kostnaderna för ordnande av barnskydd för de barn som omfattas av barnskyddet och som flyr kriget i Ukraina föreslås 5 miljoner euro.
För polisens omkostnader föreslås 3,6 miljoner euro för utgifter för registrering av asylsökande
eller personer som söker tillfälligt skydd.
För att förbättra rättssäkerheten för asylsökande ökas högsta förvaltningsdomstolens resurser
med 1 miljon euro och de övriga domstolarnas resurser med 2,5 miljoner euro. Dessutom föreslås
ca 1,1 miljoner euro för rättshjälp till asylsökande.
Det föreslås ett tillägg på sammanlagt 672 000 euro till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, för utredning av familjeförhållandena för de personer som flyr kriget i Ukraina och
för registrering av dem i befolkningsdatasystemet samt för registrering av hemkommun.
Bistånd till Ukraina
Med anledning av Rysslands angrepp föreslås ett tillägg på 70 miljoner euro till det egentliga utvecklingssamarbetet för att underlätta den akuta humanitära situationen i Ukraina och stödja återuppbyggnaden. I inkomstposterna har beaktats inkomsterna av försäljningen av de virtuella valutor (Bitcoin) som Tullen har i sin besittning.
För försvarsmakten föreslås ett anslag på ca 8,3 miljoner euro för finansiering av det materiella
stödet till Ukraina.
Under momentet Särskilda utgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås 5 miljoner euro för kostnaderna för civilt materielbistånd under den kris som orsakas av Rysslands anfallskrig.
För krishjälp för att skydda Ukrainas kulturarv föreslås 50 000 euro.
Åtgärder på grund av höjda energipriser
Det föreslås att det görs en extra indexjustering av de förmåner som är bundna till folkpensionsindex från och med den 1 augusti 2022 för att för låginkomsttagare kompensera den snabba prisstegringen. Förslaget ökar statens utgifter med sammanlagt cirka 93,8 miljoner euro 2022 och 10
miljoner euro 2023. Skatteinkomsterna minskar dessutom med sammanlagt ca 59 miljoner euro.
Det föreslås ett anslag på 75 miljoner euro för det nya transportstödet för logistikbranschen. Syftet med stödet är att kompensera den plötsliga prisstegring på flytande bränslen som beror på det
anfallskrig som Ryssland inledde i Ukraina i februari 2022.
Övriga konsekvenser av Rysslands anfallskrig i Ukraina
För de fem sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus föreslås 5 miljoner euro
för uppstart av beredskapscenter för social- och hälsovården.
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För kostnader för genomförandet av de sanktioner m.m. som det fattats beslut om till följd av
Rysslands anfallskrig i Ukraina föreslås ett tillägg på 480 000 euro för utrikesministeriets omkostnader, 695 000 euro för Utsökningsverket och 1,5 miljoner euro för Tullen.
För Livsmedelsverkets omkostnader föreslås 350 000 euro för anskaffning av anordningar som
behövs med tanke på beredskapen.
Dessutom hör en del av den helhet för effektivisering av beredskapen inom befolkningsskyddet
som det redogjorts för i den allmänna motiveringstexten för inrikesministeriets förvaltningsområde till de åtgärder som det beslutats om till följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina.
Konsekvenser av covid-19-pandemin och återhämtningen efter pandemin
För lindring av de effekter som restriktioner med anledning av covid-19-pandemin har haft på
barn och unga föreslås sammanlagt 120 miljoner euro. Av anslagen anvisas 58 miljoner euro för
förskoleundervisning och grundläggande utbildning, 26 miljoner euro för yrkesutbildning och 17
miljoner euro för gymnasieutbildning. För ungdomsarbete i skolor och läroanstalter anvisas 7
miljoner euro, för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 5 miljoner euro och för nystart av programmen Skolan i rörelse, Studier i rörelse och Vuxna i rörelse 2 miljoner euro. Dessutom föreslås ett anslag på 5 miljoner euro för statsunderstöd till kommunerna för förbättrande av tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga.
För att åtgärda anhopningen av brottmål under coronakrisen föreslås ett anslag på sammanlagt ca
3,9 miljoner euro för domstolarna och åklagarna. För att underlätta anhopningen i fråga om verkställigheten föreslås det ca 2,2 miljoner euro för Brottspåföljdsmyndigheten så att de som avtjänar
ett bötesförvandlingsstraff ska kunna placeras i missbrukarrehabilitering utanför fängelset.
För Gränsbevakningsväsendet föreslås ett anslag på 2,15 miljoner euro för ersättningar för kostnader som föranleds av gränskontrollen vid de inre gränserna och bekämpningen av covid-19pandemin.
För Försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 7,2 miljoner euro för beväringarnas matpenningar som har betalats ut på grund av covid-19-pandemin.
För regionförvaltningsverket föreslås ett anslag på 6,0 miljoner euro för merkostnader för covid19-pandemin och för att åtgärda anhopningar av ärenden.
För omkostnaderna för enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som lyder under Institutet för
hälsa och välfärd, föreslås ett tillägg på sammanlagt 1,9 miljoner euro för anskaffningar och ökade personalutgifter till följd av covid-19-pandemin. Dessutom föreslås en anslagsökning på 1,1
miljoner euro för tjänster som köps utanför enheten för hälso- och sjukvård för fångar och som
huvudsakligen gäller specialiserad sjukvård.
Det föreslås att giltighetstiden för de temporära ändringarna av sjukförsäkringslagen förlängs ytterligare för perioden 1.7—31.12.2022. Ändringarna gäller bl.a. ersättningar för de coronavaccinationer och coronatest som genomförts inom den privata sjukvården. Förlängningen av giltighetstiden ökar statens kostnader med ca 4,3 miljoner euro.
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Ändringar i anslutning till beredningen av välfärdsområdena
För ersättning av välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens nödvändiga IKT-ändringskostnader föreslås en fullmakt på 150 miljoner euro. Fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 50 miljoner euro 2022 och på 100 miljoner euro 2024. Det föreslås att 50
miljoner euro av detta belopp överförs från de anslag som reserverats för 2022 till utvecklande av
servicestrukturen.
Enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021) betalas i fråga om välfärdsområdenas finansiering för 2023 hälften av betalningsposten för januari till välfärdsområdena i december
2022. Det föreslås ett tillägg på 99,5 miljoner euro för finansieringen av välfärdsområdena, eftersom kalkylen för finansieringen för 2023 har preciserats. Det föreslås också ett tillägg på 880,5
miljoner euro till den post som ska betalas till välfärdsområdena i december 2022. Finansieringen
är tidigareläggning från 2023 i enlighet med lagen om välfärdsområdenas finansiering.
Statens ägarstyrning
Till följd av den exceptionellt kraftiga höjningen av naturgaspriserna i slutet av december 2021
beslutade staten att kapitalisera Gasum Oy för att säkerställa bolagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar i samband med energikrisen. Kapitaliseringen genomfördes genom ett kapitallån
som Governia Oy beviljade Gasum Oy. Det föreslås ett anslag på 212 miljoner euro för förvärv
till staten av det kapitallån som Governia Oy beviljat Gasum Oy och av den räntefordran som influtit för återbetalning av Governias banklån antingen genom inlösen av kapitallånefordran och
den influtna räntefordran eller genom en placering i form av eget kapital i Governia Oy.
Vidare bereder man sig på att bevilja statsborgen på högst 540 miljoner euro som säkerhet för
Finnair Abp:s lån. Avsikten är att förlänga statsborgen med tre år högst till den 10 juni 2026.
Lagstiftningen om personbeteckningar ses över
För genomförandet av reformen av lagstiftningen om personbeteckningar föreslås ett anslag på
sammanlagt ca 5,2 miljoner euro. Av detta belopp utgör Skatteförvaltningens andel ca 1,8 miljoner euro, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas andel ca 1,5 miljoner euro, Migrationsverkets andel ca 1,6 miljoner euro och Polisens andel ca 0,4 miljoner euro. Genom reformen
säkerställs att det finns ett tillräckligt antal personbeteckningar när skiljemarkören i personbeteckningen börjar utgöra en del av det individuella numret. Dessutom ändras persondatasystemet
så att det blir möjligt att registrera personer på distans och skapa identifieringskoder för dem.
Konsekvenserna av statens nya tjänste- och arbetskollektivavtal
För staten har det ingåtts ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för perioden 1.3.2022—
29.2.2024. Avtalets konsekvenser för 2022 beaktas i denna tilläggsbudget inom alla förvaltningsområden. Anslagsökningarna för 2022 uppgår sammanlagt till ca 47 miljoner euro.
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Åtgärder som gäller den kommunala ekonomin
I statsandelen för kommunal basservice föreslås ett nettotillägg på 3,3 miljoner euro främst på
grund av tekniska förändringsfaktorer. För ersättning av kommunernas skattebortfall föreslås ett
tillägg på 101 miljoner euro till följd av den tidsbundna höjningen av resekostnadsavdraget. Dessutom föreslås det att kommunerna ska anvisas ett tillägg på ca 4,5 miljoner euro på grund av att
kommunförsöken som gäller främjande av sysselsättningen har fördröjts.
De anslagsökningar som föreslås på grund av Rysslands anfallskrig i Ukraina och återhämtningen
efter covid-19-pandemin har beskrivits närmare i tidigare avsnitten av allmänna motiveringen.
Nedan finns information om hur dessa förslag påverkar den kommunala ekonomin. Av de anslagsökningar som ingår i helheten för en grön omställning hänför sig uppskattningsvis 16 miljoner
euro till den kommunala ekonomin, närmast till slopandet av oljeuppvärmningen och till projekt
för återvinning av näringsämnen. Av anslagsökningarna för invandringshelheten hänför sig en
del, främst den del som gäller småbarnspedagogik, till den kommunala ekonomin. Av det tillägg
som föreslås i stödet till kollektivtrafiken riktar sig 40,5 miljoner euro till kommunerna. Största
delen av anslagsökningarna på 120 miljoner euro för barn och unga med anledning av återhämtningen efter covid-19-pandemin riktas till den kommunala ekonomin.
Balansen inom statsfinanserna och statsskulden
Anslagsökningen i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 är i nettobelopp ca 2,3 miljarder euro. Inkomstposterna har i propositionen höjts med ca 1 miljard euro. Propositionen ökar statens behov av nettoupplåning med ca 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå
till ca 8,9 miljarder euro 2022. Vid utgången av 2022 uppgår den budgeterade statsskulden till ca
138 miljarder euro, vilket är ungefär 52 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
2022
Godkänd
budget
2021
(budget+
Bokslut tilläggsbudgetar)

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

2022
Regeringens
proposition

2022
Sammanlagt

66 002
364

65 540
528

2 304
167

67 844
695

56 441
46 753
9 688

57 907
48 679
9 228

1 037
1 057
-20

58 944
49 736
9 207

4 307
3 683
624

7 634
-

1 267
-

8 900
-
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Ramen för valperioden
I det allvarliga och avsevärt förändrade säkerhetspolitiska läget som berör hela Europa gjorde regeringen i samband med vårens plan för de offentliga finanserna följande undantag från ramarna:
Nödvändiga utgiftsökningar med direkt anknytning till landets försvar, gränssäkerhet och cybersäkerhet ska täckas utanför ramen.
Också biståndet till Ukraina, hjälpen till ukrainare som flyr undan kriget och de direkta konsekvenser som krigsrelaterade sanktioner har för statens verksamhet täcks utanför ramen.
Utanför ramen finansieras också sådana tidsbundna åtgärder under 2022—2023 som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen, särskilt investeringar som både ökar den inhemska
energiproduktionen och stöder användning av ny teknik i stället för fossil energi. Likaså ska med
dessa jämförbara enskilda åtgärder som vidtas 2022 på grund av de snabbt höjda energipriserna
under anpassningsperioden täckas utanför ramen.
Också på EU-nivå görs det satsningar på åtgärder för att stödja Ukraina, hjälpa människor som
flyr undan kriget och lindra andra följder av Rysslands invasion av Ukraina. De höjda energipriserna väcker oro även på unionsnivå. I de nationella åtgärderna beaktas även unionens riktlinjer
och åtgärder.
Ovannämnda avvikelse från ramarna beaktas som en strukturell korrigering av ramnivån, dvs. ramen för valperioden höjs i enlighet med utgifterna, varvid utgifterna i fråga täcks utanför ramen.
Den strukturella korrigeringen är 1 991,5 miljoner euro för 2022: cybersäkerheten 38,3 miljoner
euro, gränssäkerheten och försvaret 689,4 miljoner euro, migrationshelheten 586,0 miljoner euro,
åtgärder som stöder försörjningsberedskapen, självförsörjningen i fråga om energi och den gröna
omställningen 175,3 miljoner euro, försörjningsberedskapen 286,2 miljoner euro, åtgärder som
vidtas på grund av höjda energipriser 124,6 miljoner euro, bistånd till Ukraina 83,3 miljoner euro,
övriga utgifter 8,4 miljoner euro. Utgifterna beskrivs närmare i avsnitten före den allmänna motiveringen. En liten del av de utgifter som omfattas av undantagsklausulen består redan nu av utgifter utanför ramen, t.ex. utgifterna för utkomstskydd för arbetslösa, vilka påverkas av den extra
justeringen av FPL-indexet. Av denna anledning är den strukturella korrigeringen av ramen mindre än det totala beloppet av de utgifter som omfattas av undantagsklausulen (2 042,6 miljoner
euro för 2022).
Regeringen fastställde i samband med tilläggsbudgetpropositionen för 2022 att de ersättningar till
följd av coronavirusläget som betalas till aktörerna för den tid som offentligrättsliga restriktioner
är i kraft samt de temporära ändringar som gäller utkomstskyddet för arbetslösa ska täckas som
utgifter utanför ramen 2022, liksom även de utgifter som föranleds av myndigheternas restriktioner och av verkställigheten av ersättningar till följd av restriktionerna. Även detta undantag från
ramarna beaktas som en strukturell korrigering av ramnivån av motsvarande storlek. Ramnivån
höjs genom den strukturella korrigeringen med 4,6 miljoner euro. Utgifterna specificeras i tabellen nedan.
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 1 787 miljoner euro. Ramutgifterna för 2022 blir därmed 55 120 miljoner euro. Med beaktande av prisändringarna och de struk-
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turella ändringarna i ramen och ökningen av ramutgifterna kvarstår 192 miljoner euro som den
ofördelade reserven för innevarande år. Från 2021 överfördes 121 miljoner euro av den oanvända
ofördelade reserven, som kunde användas för utgifter av engångsnatur 2022. Beloppet har använts i sin helhet i denna tilläggsbudgetproposition, bl.a. till den helhet som gäller lindring av de
effekter som restriktioner med anledning av covid-19-pandemin har haft på barn och unga (120
miljoner euro).
De direkta kostnader för hälsosäkerheten som hänför sig till covid-19-pandemin täcks som utgifter utanför ramen 2022 och 2023. Det föreslås att giltighetstiden för de temporära ändringarna av
sjukförsäkringslagen förlängs ytterligare för perioden 1.7—31.12.2022. För utgifter som föranleds av denna förlängning föreslås ett tillägg på 4,3 miljoner euro.
Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

23.01.01
24.30.66
27.10.18
27.10.18
27.10.18
27.10.19
28.70.01
28.70.20
28.89.31
28.90.30
31.10.20
31.10.21

Ärende

Justering av indexkorrigeringen av försvarsmaktens utgifter i
enlighet med den faktiska prisutvecklingen 2021 (avtalsbaserad
priskorrigering)
Priskorrigering som gäller multirollflygplan (avtalsbaserad priskorrigering)
Statens löneuppgörelse för 2022—2024 (avtalsbaserad priskorrigering)
Ändrad tidsmässig fördelning inom IKT-projekt.
Samprojekt inom utvecklingssamarbetet. Genomgångspost,
motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.24.99.
Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna av beställningsfullmakten PVKEH 2021.
Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalningarna av beställningsfullmakten PVKEH 2022.
Ombudgetering av reservationsanslaget för 2018
Uppdatering av finansieringsprofilen för multirollflygplan för 2022
så att den motsvarar upphandlingskontrakten och finansieringsplanen för projektet.
Ombudgetering av det återtagna anslaget för 2020.
Ombudgetering av det återtagna anslaget för 2021.
Korrigering av välfärdsområdenas finansieringspost för december
2022 (ändrad tidsmässig fördelning).
Återföring av de sammanslagningsunderstöd enligt kommunstrukturlagen som blivit oanvända 2021 till statsandel för kommunal
basservice.
Ombudgetering i anslutning till byggandet av en bro för gång- och
cykeltrafiken i Emäjoki.
Ombudgetering av anslaget för främjande av gång och cykling och
för kommunernas kollektivtrafikprojekt.

2022

2023

10,6
31,0
47,4
0,9

-0,3

0,9
-77,4

35,4

-8,9
30,9

3,9

-1 500,0
14,0
25,9
979,9
8,6
0,6
26,8

-979,9
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Prisändringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

31.10.77

26.20.01
27.10.01
Sammanlagt

Ärende

Anslag som motsvarar EU CEF-stödet. Motsvarande inkomst under
moment 12.31.10.
Ett undantag från ramarna som hänför sig till det säkerhetspolitiska
läget. De begränsade utgifterna täcks som utgifter utanför ramen och
i fråga om utgifterna görs en motsvarande strukturell korrigering på
ramnivå. Cybersäkerheten 38,3 miljoner euro, gränssäkerheten och
försvaret 689,4 miljoner euro, invandringshelheten 586,0 miljoner
euro, åtgärder som stöder försörjningsberedskapen, självförsörjningen i fråga om energi och den gröna omställningen 175,3
miljoner euro, försörjningsberedskapen 286,2 miljoner euro,
åtgärder som vidtas på grund av höjda energipriser 124,6 miljoner
euro, bistånd till Ukraina 83,3 miljoner euro, övriga utgifter 8,4
miljoner euro.
Den oanvända ofördelade reserv som överförts från 2021 används
för utgifter av engångsnatur i tilläggsbudgetpropositionen, bl.a. till
den helhet som gäller lindring av de effekter som restriktioner med
anledning av covid-19-pandemin har haft på barn och unga, 120
miljoner euro.
Utgifter som hänför sig till coronavirusläget och som ska täckas
utanför ramen, sammanlagt 4,6 miljoner euro.
Gränskontroll vid de inre gränserna och bekämpning av covid-19pandemin. Extra kostnader som uppkommit under perioden
januari—mars 2022.
Matpenning för beväringar. Andel för januari och februari 2022.

2022

2023

6,2

1 991,5

120,5

2,2
2,4
1 714,1

-941,0

Statsrådets kansli
För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett tillägg på 1,25 miljoner euro för förflyttning av
statsrådets kontrollrum i anslutning till det byggprojekt som gäller statsrådskvarteret samt ett tillägg på 1,5 miljoner euro för utbyte av arbetsstationerna inom utrikesförvaltningen.
Justitieministeriets förvaltningsområde
För tryggande av rättsvården föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro som fördelas mellan olika
myndigheter.
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Det föreslås att Gränsbevakningsväsendets fullmakt för 2022 för att köpa två fartyg för att bevaka
de yttre gränserna höjs med 128 miljoner euro till 448 miljoner euro.
För polisens omkostnader föreslås 5,0 miljoner euro för materiell beredskap och 280 000 euro för
genomförande av programmet för bekämpning av grå ekonomi.
För skyddspolisen föreslås 1,8 miljoner euro för utgifter som föranleds av tillfälliga lokaler.
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För inrikesministeriets omkostnader föreslås 640 000 euro för effektivisering av räddningsväsendet och av beredskapen inom befolkningsskyddet samt för utbildning och kommunikation inom
befolkningsskydd och egen beredskap. Dessutom föreslås för räddningsväsendet 250 000 euro
för en utredning av skyddsrumsbeståndets och skyddsplatsernas skick och 380 000 euro för de
riksomfattande ledningsarrangemangen inom och planeringen av räddningsväsendet och befolkningsskyddet, för beredningen av en ökning av antalet personer som genomgår räddningsutbildning samt för en ökning av beredskapsutbildningen.
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Det föreslås att betalningsandelen för 2022 för beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan (F-35A) minskas med 1,5 miljarder euro så att den motsvarar den uppskattning av
finansieringsplanen som uppdaterades i samband med upphandlingskontrakten. För de utgifter
som realiseras 2022 används det reservationsanslag som budgeterats för 2021. I förslaget beaktas
dessutom de utgifter som hittills föranletts av valutakursfluktuationer och indexjusteringen.
För försvarsmaktens omkostnader föreslås 3,7 miljoner euro på grund av ökade kostnader för
tjänster för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning.
Finansministeriets förvaltningsområde
För utgifterna enligt statens fastighetsstrategi föreslås ett tillägg på 5,9 miljoner euro, varav 2,2
miljoner euro för utnyttjande av förköpsrätten vid fastighetsköp och 3,7 miljoner euro för de avstämningsposter som nedläggningen av Försvarsförvaltningens byggverk föranleder.
För Skatteförvaltningens omkostnader föreslås ett tillägg på 3,0 miljoner euro för tillsynsprojekt
som gäller e-handel med alkoholdrycker och försäkringsskal samt för kostnader som föranleds av
utvidgningen av den gränsöverskridande mervärdesskattebelagda handeln och ändringarna i energibeskattningen.
För Tullens omkostnader föreslås ett tillägg på 2,3 miljoner euro i anslutning till projektet med ehandel med alkoholdrycker, för fullgörande av skyldigheterna enligt informationshanteringslagen och för kostnaderna för de system som betjänar Skatteförvaltningen.
För det nationella inkomstregistret föreslås ett tillägg på 2,5 miljoner euro för genomförande av
det positiva kreditupplysningsregistret.
För myndigheten för digitalisering och befolkningsdata föreslås ett anslag på 1,6 miljoner euro
för att förebygga anhopningar inom kundservicen.
För Statistikcentralen föreslås ca 1 miljon euro för beräkning av utsläppen från trafiken och arbetsmaskiner samt luftföroreningar.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
För en ökning av utbildningen på främmande språk vid högskolor samt för stöd- och rådgivningstjänster föreslås 7,5 miljoner euro. Målet är att öka studiemöjligheterna bl.a. för dem som flytt
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kriget i Ukraina. För Finlands Akademi föreslås en tilläggsfullmakt på 0,5 miljoner euro. Tillägget riktas till finländska forskningsorganisationer i syfte att bjuda in ukrainska forskare till Finland.
För kapitaliseringen av det fastighetsaktiebolag som bildas för planeringen av byggandet av Arkitektur- och designmuseet föreslås ett anslag av engångsnatur på högst 4,7 miljoner euro (utanför ramen) förutsatt att Helsingfors stad deltar i finansieringen av det nya bolaget med minst ett
belopp som motsvarar statens andel. Dessutom föreslås ett tillägg av engångsnatur på 273 000
euro för förvaltningskostnaderna för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
För utveckling av informationssäkerheten i finländska företag föreslås ett anslag på 6 miljoner
euro. Med hjälp av anslaget kan företag och organisationer inom branscher som är kritiska med
tanke på samhällets funktion och deras centrala tjänsteleverantörer beviljas tidsbunden finansiering för förbättring av informationssäkerheten.
För vägförbindelsen från Sahasaarenkatu till bioproduktfabriken i Kemi föreslås en fullmakt på
14 miljoner euro och ett anslag på 3 miljoner euro. För projektet rv 6, vid Koria, föreslås dessutom
en fullmakt på 12 miljoner euro och ett anslag på 1 miljon euro för 2022.
Det föreslås att de investeringar som hänför sig till förlängningen av slussarna i Saima kanal och
höjningen av vattennivån som det beslutats om tidigare ska återtas. Det föreslås att den ickebundna delen på 92,9 miljoner euro av den fullmakt på sammanlagt 95 miljoner euro som anvisats
projekten återtas.
Det föreslås att fullmakterna för de utvecklingsprojekt för trafikledsnätet som det beslutats om
tidigare höjs så att de föranleder ett behov av tilläggsanslag på sammanlagt 6,8 miljoner euro
2022 och ett anslagsbehov på 3,6 miljoner euro 2023. Höjningarna av fullmakterna föranleds huvudsakligen av den höjda kostnadsnivån och av att kostnadsrisker i anslutning till entreprenader
eventuellt realiseras. För en förbättring av kvaliteten på kommunikationsförbindelserna i passagerartågen föreslås 4,7 miljoner euro.
Det föreslås ett tillägg på 48 miljoner euro för stödet till kollektivtrafiken. På detta sätt ersätts
stadsregionerna för uppskattningsvis hälften av de förlorade biljettinkomster som beror på det
minskade passagerarantalet. Därtill ska anslaget användas för närings-, trafik- och miljöcentralernas upphandlingar i transportsektorn som ersätter den trafik som bedrivs på marknadsvillkor
samt för att kompensera de ökade kostnaderna inom busstrafiken i stadsregionerna.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
För elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin föreslås 87 miljoner euro. Genom elektrifieringsstödet till den energiintensiva industrin ersätts de indirekta kostnader som utsläppshandeln medför för elpriset till de sektorer som anses vara särskilt utsatta för en betydande risk för
koldioxidläckage. Syftet med elektrifieringsstödet är att förebygga risken för koldioxidläckage,
trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra verksamhetsutövarna till att utveckla sin industriella produktion så att den blir mer klimatneutral. Verksamhetsutövarna ska använda minst
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50 % av det stöd som beviljats till utvecklingsåtgärder genom vilka deras verksamhet blir mer
klimatneutral.
Kalkylen över produktionsstödet för förnybar energi sänks med 174 miljoner euro på grund av att
marknadspriset på el har stigit.
För Business Finland Venture Capital Ab föreslås en kapitalisering på 30 miljoner euro för grundandet av en saminvesteringsfond.
Det föreslås att det anslag för 2021 på 30,6 miljoner euro som reserverats för stödjande av torvföretagare ska återtas på grund av den förändrade efterfrågan på torv.
Jobbkanalen Ab, ett nytt, helt statsägt bolag med statliga specialuppgifter, inleder sin verksamhet
den 1 juli 2022. För kapitaliseringen av bolaget föreslås ett anslag på 10 miljoner euro som en del
av RRF-finansieringen och för statsunderstödet ett anslag på 10 miljoner euro.
På grund av dröjsmål med det kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen föreslås
4,45 miljoner euro för ersättningar till kommunerna för de kalkylerade kostnaderna för fördröjningen.
Det föreslås ett tillägg på ca 2,9 miljoner euro i bevillningsfullmakten för REACT-EU-instrumentet på grund av att finansieringen från EU preciserats. Avsikten är att REACT-EU-finansieringen
ska riktas till återhämtningen från covid-19.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Det föreslås ett tillägg på sammanlagt ca 10,5 miljoner euro för finansieringen av Institutet för
hälsa och välfärd bl.a. för tryggandet av skötseln av de lagstadgade uppgifterna, för uppgifter i
anslutning till bevakning och bekämpning av globala kriser och för kostnaderna för verkställigheten av den nya föräldraskapslagen.
Ränteutgifter för statsskulden
Den allmänna räntenivån har stigit kraftigare än vad som tidigare uppskattats, och därför föreslås
det att kalkylen över ränteutgifterna för statsskulden höjs med 167 miljoner euro.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2022 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
30.
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
31.
Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
32.
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudget)
133 468 000
26 797 000
223 313 000
1 321 222 000
1 038 587 000
1 586 268 000
5 101 923 000
21 581 414 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

500 000
133 968 000
48 000
26 845 000
224 678 000
447 991 000
68 674 000 1 389 896 000
24 602 000 1 063 189 000
662 992 000 2 249 260 000
-905 447 000 4 196 476 000
1 290 115 000 22 871 529 000

7 542 062 000

207 981 000

7 750 043 000

2 752 960 000

235 443 000

2 988 403 000

3 609 404 000

142 237 000

3 751 641 000

3 742 534 000

-2 369 000

3 740 165 000

16 023 938 000
328 578 000
528 010 000
65 540 478 000

98 896 000 16 122 834 000
88 225 000
416 803 000
167 000 000
695 010 000
2 303 575 000 67 844 053 000

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

Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd
budget
(budget+tilläggsbudget)
48 678 886 000
6 382 903 000

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)

1 057 410 000 49 736 296 000
53 202 000 6 436 105 000

57 906 671 000

1 036 912 000 58 943 583 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

7 633 807 000
65 540 478 000

1 266 663 000 8 900 470 000
2 303 575 000 67 844 053 000

2 695 887 000

-73 700 000

2 622 187 000

148 995 000

-

148 995 000

II tilläggsbudgeten för 2022
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

1 057 410 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

1 197 000 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg ..............................
02. Samfundsskatt, tillägg .....................................................................
08. Punktskatter
07. Energiskatter, avdrag .......................................................................
10. Övriga skatter
03. Bilskatt, avdrag ................................................................................
19. Övriga inkomster av skattenatur
09. Övriga skatteinkomster, avdrag .......................................................

211 000 000
986 000 000
-2 000 000
-2 000 000
-137 000 000
-137 000 000
-590 000
-590 000
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Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

53 202 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

-9 112 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag ....
28. Finansministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg ..................................................................................................
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, tillägg .....
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster, tillägg ........................
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, tillägg .......................................................................................

-9 112 000
55 000 000
55 000 000
6 244 000
6 244 000
200 000
200 000
870 000
870 000

Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

-73 700 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst

-73 700 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag ..............................................

-73 700 000
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Avdelning 15
15. LÅN

1 266 663 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

1 266 663 000

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

Inkomstposternas totalbelopp:
2 303 575 000

1 266 663 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21

€

21. RIKSDAGEN

500 000

40. Statens revisionsverk

500 000

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................

500 000

Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT

48 000

02. Republikens presidents kansli

48 000

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................

48 000

Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI
01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg ...............................................
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag .............................................................................
10. Ägarstyrningen
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................
30. Justitiekanslersämbetet
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................

224 678 000
11 343 000
11 707 000
96 000
-460 000
212 000 000
212 000 000
35 000
35 000

Huvudtitel 24

24

90. Övriga utgifter

1 300 000

58. Donation med anledning av 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse
(fast anslag) .....................................................................................

1 300 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen

68 674 000
2 415 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
10. Krishantering

2 415 000
-2 500 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), avdrag ....................................................................................
30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg ..
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) ..........................................................................................
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska
regionen (reservationsanslag 3 år) ...................................................

-2 500 000
68 759 000
68 759 000
—
—
—

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................

24 602 000
3 949 000
784 000
513 000
330 000
2 215 000
107 000

Huvudtitel 26
10. Domstolar och rättshjälp

25
12 749 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................
30. Åklagare

110 000
1 154 000
9 675 000
1 082 000
728 000
1 985 000
1 985 000
1 167 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
40. Verkställighet av straff

1 167 000
5 102 000

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

5 102 000
-350 000

20. Valutgifter (förslagsanslag), avdrag ................................................

-350 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

662 992 000

01. Förvaltning

101 026 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
21. Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ..........................................................................
26. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år) ..........
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...............................................................
10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......

1 338 000
18 000
-330 000
—
100 000 000
23 107 000
17 109 000
5 998 000

Huvudtitel 27

26

20. Gränsbevakningsväsendet

25 169 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag
5 år) ..................................................................................................
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg .......................................
40. Migration

25 169 000
—
8 923 000
716 000
3 207 000
5 000 000
504 767 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg

9 394 000
400 216 000
95 157 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-905 447 000

01. Försvarspolitik och förvaltning

-116 003 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), avdrag ...........................................................
10. Militärt försvar
01.
18.
19.
50.

Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg .
Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år), avdrag
Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), tillägg ..................................................................................................

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................

128 000
-116 131 000
-792 349 000
203 521 000
455 839 000
-1 454 872 000
3 163 000
2 905 000
2 905 000
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Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom
förvaltningsområdet (förslagsanslag), tillägg ..................................
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag .........................................................
10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg ....................................
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), tillägg ..................................................................................................
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg ......................
20. Tjänster för statssamfundet

1 290 115 000
6 329 000
454 000
5 920 000
-45 000
25 839 000
6 077 000
5 367 000
4 395 000
3 000 000
5 000 000
2 000 000
535 000

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

535 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

7 520 000

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................
40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år), tillägg .....
40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år), tillägg ..............................................................................

1 674 000
279 000
5 567 000
8 191 000
8 191 000
103 871 000

28 815 000
50 000 000
23 056 000
2 000 000

Huvudtitel 29

28

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag ....
89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen
31. Välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens finansiering av
social- och hälsovården samt räddningsväsendet (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
90. Stöd till kommunerna

-4 952 000
-752 000
-4 200 000
979 948 000

979 948 000
104 834 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg .....................................................................................
35. Statens ersättning till kommunerna för förlorade skatteinkomster till
följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), tillägg ....
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg ........................................
92. EU och internationella organisationer

3 334 000
101 500 000
58 000 000
58 000 000
—

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag ............
30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg
10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag ...
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg ......

207 981 000
5 287 000
156 000
325 000
-204 000
5 000 000
10 000
127 618 000
314 000
-196 000
126 000 000

Huvudtitel 29
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter
för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg .............................
20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning
(reservationsanslag 3 år), avdrag .....................................................
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg .....................................................................................
35. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag), tillägg .....................................................
40. Högskoleundervisning och forskning
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...........
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år), tillägg .........................................
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg .......
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
70. Studiestöd
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg .............
80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande
konstutbildning (förslagsanslag) .....................................................
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), avdrag ..........................
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
89. Finansiering för stiftelsen och fastighetsaktiebolaget för Arkitekturoch designmuseet (reservationsanslag 3 år) ....................................
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1 500 000
42 998 000
48 000
-50 000
26 000 000
17 000 000
8 232 000
111 000
120 000
42 000
9 000
5 450 000
1 250 000
250 000
1 000 000
9 005 000
5 000
9 000 000
5 841 000
45 000
411 000
194 000
28 000
38 000
—
-10 000
162 000
4 973 000

Huvudtitel 30

30

90. Idrottsverksamhet

2 000 000

52. Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt till
vissa understöd (förslagsanslag), tillägg ..........................................
91. Ungdomsarbete

2 000 000
7 000 000

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ...........................

7 000 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och forskning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), avdrag ......
10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
44. Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år) ..........
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala
och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år), tillägg
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ...
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg .........
48. Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag .....
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................

235 443 000
-117 000
217 000
906 000
-1 240 000
31 730 000
7 000 000
14 730 000
10 000 000
188 517 000
5 647 000
22 000 000
6 870 000
119 000 000
-700 000
35 700 000
14 272 000
20 000
3 000 000
700 000

Huvudtitel 31
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg .....
64. Forststyrelsen

31

3 161 000
7 391 000
309 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................
70. Lantmäteri och registrering av bostadsaktier
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..

309 000
732 000
732 000

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
10. Trafik- och kommunikationsnäten
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), avdrag .....
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet och vissa andra uppgifter som omfattas av statligt stöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................

142 237 000
8 472 000
289 000
7 449 000
427 000
307 000
65 565 000
40 600 000
3 721 000
36 800 000
-15 556 000
68 200 000

4 700 000
15 500 000
48 000 000
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Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 369 000

01. Förvaltning

12 802 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år), tillägg ....
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s
verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag), avdrag ...................................................................
41. Energistöd (förslagsanslag) .............................................................
43. Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag) ...................................................................................................
47. Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag ..................................................................................................
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
30. Sysselsättning och företagsamhet
33. Stöd till torvföretagare (reservationsanslag 3 år) ............................
34. Statlig ersättning till kommuner för dröjsmål med det kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (fast anslag) ............
41. Statsunderstöd för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (reservationsanslag 3 år) ..........................................................................................
45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................................
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år),
avdrag ..............................................................................................

320 000
6 566 000
-764 000
228 000
523 000
168 000
610 000
73 000
5 000 000
78 000
-142 761 000
-20 650 000
—
87 000 000
15 000 000
-174 211 000
-56 000 000
6 100 000
22 590 000
—
4 450 000
10 000 000
-160 000
-1 700 000

Huvudtitel 33
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regionaloch strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) ........................................................
87. Kapitalinvestering i Jobbkanalen Ab (reservationsanslag 2 år) ......
40. Specialfinansiering för företag
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—
10 000 000
105 000 000

45. Temporärt bränslestöd för transportföretag (reservationsanslag 2 år)
89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................

75 000 000
30 000 000

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

98 896 000

01. Förvaltning

12 795 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är
underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
08. Utomstående hälsovårdstjänster för Enheten för hälso- och sjukvård
för fångar (förslagsanslag), tillägg ..................................................
25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...................................
02. Tillsyn
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................................
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år) ....................

270 000
2 089 000
65 000
1 100 000
5 000 000
4 271 000
1 534 000
284 000
387 000
40 000
282 000
541 000
10 467 000
10 467 000
—

Huvudtitel 33

34

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) ...............
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), tillägg .....................
20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg ..............................
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg .........................................................................
30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
40. Pensioner
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och
vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg .......................................
50. Stöd till veteraner
50. Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg ...............................................
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap
inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) ..........................................................................................
38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19kostnader (reservationsanslag 2 år) .................................................
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag
61. Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år) .....................................
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) .............................

—
7 400 000
7 400 000
36 800 000
14 100 000
22 700 000
6 700 000
6 700 000
38 100 000
38 100 000
100 000
100 000
-15 000 000

30 000 000
—
—
-45 000 000
—
—
—
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Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................................................................................................
10. Miljö- och naturvård

88 225 000
422 000
223 000
199 000
16 499 000

20. Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), avdrag ........
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................................................
20. Samhällen, byggande och boende

—
-2 815 000
1 314 000
18 000 000
71 304 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg ................................................
34. Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter
i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år),
tillägg ...............................................................................................
37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år), tillägg ...............................................................
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som
krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg ......
56. Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus
(reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................................
60. Överföring till Statens bostadsfond .................................................

194 000
9 860 000
1 250 000
20 000 000
40 000 000
—

Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

167 000 000

01. Ränta på statsskulden

167 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg ................................

Anslagens totalbelopp:
2 303 575 000

167 000 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 211 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett större inflöde än beräknat i början av året samt på den
beräknade sänkande effekt som den extra indexjusteringen av folkpensionsindexet har på skatteintäkterna, uppskattningsvis 18 000 000 euro 2022.
Regeringen har i samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnat en proposition till riksdagen
med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen, vilket leder till att skatteintäkterna dessutom minskar till följd av en tillfällig höjning av resekostnadsavdraget, vars beräknade sänkande inverkan på skatteintäkterna är 31 000 000 euro 2022.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

211 000 000
10 944 000 000
11 342 834 388
9 317 154 368

11.08
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02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 986 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på uppgifter om ett större inflöde än beräknat och på en uppdatering av prognosen för skattebasen. Intäkterna från samfundsskatten var 2021 större än beräknat.
År 2022 betalades dessutom mer tilläggsförskott än beräknat för skatteåret 2021. De höga tilläggsförskotten är en följd av att företagens ekonomiska situation var bättre än väntat 2021.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

986 000 000
3 831 000 000
3 686 272 571
2 787 601 286

08. Punktskatter
07. Energiskatter
Under momentet dras det av 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av inkomstposten har som tillägg beaktats 62 000 000 euro till
följd av den sänkta distributionsskyldigheten för förnybara bränslen och 9 000 000 euro till följd
av att ikraftträdandet av sänkningen av beskattningen av el för värmepumpar, datorhallar och elpannor som producerar värme för fjärrvärmenätet samt för vissa andra datorhallar och värmepumpar fördröjts, och som avdrag 73 000 000 euro på grund av den förväntade sänkningen av energiförbrukningen.
Regeringen lämnar i samband med tilläggsbudgetspropositionen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara
drivmedel för transport.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-2 000 000
4 506 000 000
4 129 214 750
4 459 053 143

10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet dras det av 137 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att elbilarnas försäljningsandel är större än tidigare och
på en lägre försäljningsprognos än tidigare för nya personbilar. Skatteintäkterna från begagnade
personbilar överförs från 2021 till 2022 på grund av anhopningen i handläggningen av beskattningsbesluten.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

11.19
-137 000 000
726 000 000
524 117 488
722 198 017

19. Övriga inkomster av skattenatur
09. Övriga skatteinkomster
Under momentet dras det av 590 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring av budgeteringen av kompensationen för
årsavgifterna till privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården till moment 12.33.02.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-590 000
9 555 000
12 099 572
10 250 315
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 9 112 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av inkomstposten har som avdrag beaktats 10 000 000 euro till
följd av att inkomsterna av avgifterna för handläggning av visum på Finlands beskickningar har
minskat och 47 000 euro till följd av att inkomsterna av kursverksamheten inom militär krishantering har minskat samt som tillägg 935 000 euro till följd av EU:s finansiella bidrag till samarbetsprojektet Hållbara vatten- och sanitetstjänster för alla som genomförs i Nepal.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-9 112 000
24 616 000
9 359 066
28 727 512

28. Finansministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 55 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en uppskattning av inkomsterna av försäljningen av Bitcoin som
Tullen innehar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

55 000 000
30 000 000
39 099 320
30 487 974
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12.31

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 6 244 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget består av utbetalningar av CEF-stöd som EU beviljat för projekten för
utveckling av bangården i Åbo/dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo, Esbo stadsbana, förbättring
av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn, havsfarleden till Nordsjö, bankorridoren i Helsingfors
samt annan planering av utvecklingsprojekt.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

6 244 000
7 750 000
35 253 093
37 847 162

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av inkomster i anslutning till påskyndandet av tillståndsförfaranden vid en grön omställning.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

200 000
3 044 000
2 961 649
3 229 854

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 870 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 590 000 euro av kompensationen av årsavgifterna för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården i form av en överföring från moment
11.19.09 och 280 000 euro av inkomster från uppgifter enligt tobakslagen fr.o.m. den 1 maj 2022.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

870 000
1 600 000
2 345 189
1 754 476
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

04. Andel i statens penninginstituts vinst
01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet dras det av 73 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget baserar sig på den faktiska intäktsföringen. Bankfullmäktige fastställde den 25 mars 2022 Finlands Banks bokslut och beslutade att banken intäktsför 26 300 000 euro
till staten.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-73 700 000
100 000 000
100 000 000
188 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 1 266 663 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ändringar i inkomstposter och anslag.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 266 663 000
594 041 000
7 039 766 000
4 307 064 736
18 962 445 477
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ANSLAG

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

40. Statens revisionsverk
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 25.01.01 till kostnaderna för inrättandet
av ett öppenhetsregister.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

500 000
16 551 000
16 551 000
15 804 000
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

48 000
8 621 000
8 591 000
6 782 534
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 707 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgör 1 530 000 euro en överföring från moment 28.70.20 till programmet för förenhetligande av grundläggande informationsteknik (VNID och Pälkä), 12 000
euro en överföring från moment 28.01.01, 90 000 euro en överföring från moment 24.01.01 och
45 000 euro en överföring från moment 33.01.01 för organisering av arkivet, 50 000 euro en överföring från moment 29.01.01 för utvidgat stöd vid upphandling, 200 000 euro en överföring från
moment 24.01.01 för förbättring av lokaler, 22 000 euro en överföring från moment 32.01.01 för
telefoner i statens säkerhetsnät (TUVE), 460 000 euro en överföring från moment 23.01.22 för
löneutgifter för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, 100 000 euro en överföring
från moment 35.01.01 för rumsändringar i fastigheter, 700 000 euro för investeringar i möbler i
fastigheten Sjötullsgatan 8, 1 250 000 euro för förflyttning av statsrådets kontrollrum som ett led
i renoveringen av statsrådskvarteret, 1 500 000 euro för byte av arbetsstationer i utrikesministeriet, 960 000 euro för tidsmässiga förändringar i fråga om IKT-projekt, 3 865 000 euro för statsrådets åtgärder i samband med beredskapen inför cybersäkerhetshot, 471 000 euro för stärkande
av den övergripande ledningen i statsrådet och 452 000 euro för lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

11 707 000
133 081 000
137 816 000
132 324 000

02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 96 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
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23.10

2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

96 000
11 447 000
11 393 098
10 998 050

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 460 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får användas
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande
samfund som bedriver forskningsverksamhet
4) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 60 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring av sex årsverken till moment 23.01.01.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-460 000
9 248 000
10 793 000
10 839 000

10. Ägarstyrningen
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 212 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett förvärv till staten av det kapitallån som Governia Oy
beviljat Gasum Oy och av den räntefordran som influtit, för återbetalning av Governias banklån
antingen genom inlösen av kapitallånefordran och den influtna räntefordran eller genom en placering i form av eget kapital i Governia.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

212 000 000
5 700 000
355 700 000
705 700 000

23.30
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30. Justitiekanslersämbetet
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 35 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

35 000
3 817 000
3 912 000
3 513 000

90. Övriga utgifter
58. Donation med anledning av 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 300 000 euro.
Anslaget får användas till en donation till Åbo Akademi för inrättande av en tidsbunden professur
i juridik.
F ö r k l a r i n g : Ålands självstyrelse firar 100 år den 9 juni 2022. Finska staten vill med anledning av denna bemärkelsedag komma ihåg Åland genom att donera en tidsbunden professur i
forskning i självstyrelse och autonomi. Donationsprofessuren inrättas vid utbildningsprogrammet
i juridik vid Åbo Akademi 2023—2032. Syftet med donationen är att stärka universitetsforskningen och den vetenskapliga forskningen i fråga om självstyrelse och autonomi samt att på ett
övergripande sätt öka förståelsen för självstyrelsens betydelse och dess effekter och för specialfrågor som gäller autonom förvaltning.
2022 II tilläggsb.

1 300 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 415 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 119 000 euro på grund av
lönejusteringar, 495 000 euro på grund av utvecklandet av cybersäkerheten inom förvaltningsområdet, 173 000 euro på grund av den tilläggsresurs i fråga om personal som krävs för utvecklandet
av cybersäkerheten, 480 000 euro i extra utgifter på grund av Rysslands angrepp mot Ukraina, till
följd av expert- och informationssystemanskaffningar inom exportkontrollen och sanktionshanteringen, 150 000 euro i överföring från moment 24.30.66 för löneutgifter och andra utgifter för
en specialsakkunnig i frågor som gäller internationella utvecklingsbankers ackvisition och investeringar, vid Finlands ambassad i Washington, 204 000 euro i överföring från moment 29.01.21
för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig i undervisningsfrågor vid Finlands ambassad i London och 84 000 euro som överföring från moment 30.40.21, 33.01.01 och 35.01.01
för löneutgifter och andra utgifter för en koordinator för internationella vattenfrågor samt som avdrag 290 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för utvecklande av lokalerna i Sjöekipaget
och för organisering av utrikesministeriets arkiv.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

2 415 000
262 367 000
251 655 000
239 721 000

24.10
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10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
04.
05.
09.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för
utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
11.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
14.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
15.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
16.
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
18.
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
23.
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak
24.
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini
25.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique
Sammanlagt

2 108 000
7 644 000
9 685 000
1 367 000
16 944 000
1 367 000
1 194 000
7 501 000
670 000
1 477 000
623 000
50 580 000

F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 27.30.20 för underhåll och service av
materiel som används i rotationsutbildningen samt för ammunition och avdraget hänför sig till
punkt 05 i dispositionsplanen.
Avdragen under punkterna 15 och 23 i dispositionsplanen föranleds av att insatsstyrkorna är mindre än beräknat. Tilläggen till punkterna 04, 11 och 14 i dispositionsplanen föranleds av lönejusteringar som trädde i kraft den 1 januari 2022.
Tillägget under punkt 9 i dispositionsplanen är en överföring från punkt 15 i dispositionsplanen.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
04.
05.
09.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för
utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
11.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
14.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
15.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
23.
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak
Sammanlagt

+30 000
-2 500 000
+4 581 000
+16 000
+659 000
-4 917 000
-369 000
-2 500 000
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-2 500 000
53 080 000
34 707 327
26 543 522

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 68 759 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det amorteringsbelopp på 164 678,67 euro som
hänför sig till en utvecklingskredit beviljad Myanmar och som förfallit till betalning den 31 juli
2020 och vars betalning skjutits upp i enlighet med den betalningstidtabellen i den sjunde tilläggsbudgeten 2020 ska faktureras Myanmar i sin helhet i samband med faktureringen av delbetalningen i juli 2022. Räntan på amorteringen är densamma som räntan på den ursprungliga skulden, 0,75 %. Dröjsmålsränta tas inte ut.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multilateralt utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1)
Europeiska utvecklingsfonden
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
Humanitärt bistånd
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom
utvecklingssamarbetet
7.
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet
8.
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om
utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete
9.
Räntestödsinstrument
Sammanlagt

222 214 000
213 730 000
47 255 000
49 700 000
123 050 000
4 755 000
2 050 000
87 950 000
24 900 000
775 604 000

1) I

anslaget ingår sammanlagt 1 706 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 1 500 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering.

F ö r k l a r i n g : Finland har en fordran hos Myanmars regering som baserar sig på ett avtal om
utvecklingskrediter som ingåtts den 22 april 1982. Krediten har senare stabiliserats och skulden
har omstrukturerats genom en överenskommelse mellan Finlands och Myanmars regeringar (FördrS 6/2014). Den återstående fordran enligt överenskommelsen uppgick i maj 2020 till sammanlagt 2,34 miljoner euro. Myanmar ska enligt överenskommelsen återbetala skulden med en återbetalningstid på 15 år. Under de första sju åren betalade Myanmar enligt överenskommelsen endast ränta på fordran. Avtalsräntan är fast, 0,75 %. Myanmar betalade som överenskommet den
delbetalning som förföll till betalning den 31 januari 2020. Den andra amorteringen på
164 678,67 euro förföll till betalning den 31 juli 2020. Med anledning av statskuppen i Myanmar
i februari 2021 avstod man från att underteckna det bilaterala fördraget med Myanmar om beslutet Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Det instabila politiska läget i landet ser ut att bli
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långvarigt. Skulden omdisponeras så att den amortering på 164 678,67 euro som förfallit den 31
juli 2020 faktureras Myanmar i sin helhet i samband med faktureringen av delbetalningen i juli
2022.
Anslaget under punkt 2 i dispositionsplanen höjs med 40 000 000 euro för utvecklingssamarbete
och återuppbyggnad i Ukraina och anslaget under punkt 5 höjs med 30 000 000 euro för humanitärt bistånd till Ukraina. På motsvarande sätt har det under moment 12.28.99 budgeterats inkomster av virtuell valuta (Bitcoin) som beslagtagits av Tullen och som realiserats i euro. Bitcoin-valutan är till följd av brott genom lagakraftvunnen dom statens lösa egendom.
Anslaget under punkt 2 i dispositionsplanen höjs med 935 000 euro för utgifter för samarbetsprojektet Hållbara vatten- och sanitetstjänster för alla, mellan utrikesministeriet och Europeiska
kommissionen. Projektet genomförs i Nepal. Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.24.99. Tillägget ökar inte utrikesministeriets finansieringsandel av programmet och påverkar inte beloppet av Finlands offentliga bistånd.
Från punkt 4 i dispositionsplanen avdras 150 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig i frågor som gäller internationella utvecklingsbankers ackvisition och investeringar, vid Finlands ambassad i Washington.
Från punkt 2 i dispositionsplanen överförs 7 500 000 euro till punkt 5 i dispositionsplanen. Av
detta belopp styrs 1 500 000 euro till de humanitära behov som krisen i Ukraina orsakar i Moldavien och Ukraina och 6 000 000 euro till humanitärt bistånd till Syrien.
Dessutom dras det av 2 026 000 euro under punkt 1 i dispositionsplanen i anslutning till användningen av EUF:s (Europeiska utvecklingsfonden) finansiering.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
1.
Multilateralt utvecklingssamarbete
2.
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner
4.
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
5.
Humanitärt bistånd
Sammanlagt

2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-2 026 000
+33 435 000
-150 000
+37 500 000
+68 759 000

68 759 000
706 845 000
770 259 000
735 536 000
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89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och momentets fullmakter att bevilja och
ingå avtal får användas för beviljande av lån utan krav på säkerhet till Ukrainas stöd- och återuppbyggnadsfonder och finansiella instrument
F ö r k l a r i n g : Behoven av ekonomisk återhämtning och återuppbyggnad i Ukraina kommer
att vara stora. Många samarbetsformer och fonder håller till denna del först på att utvecklas. Återhämtningen och återuppbyggnaden av den ukrainska ekonomin bör kunna finansieras flexibelt
under förutsättning att de övriga ramvillkoren och kvalitetskriterierna för finansiella investeringar uppfylls.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
129 730 000
129 730 000
129 730 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst nio årsverken, även för den personal som utnämnts till sin
tjänst, för statens ämbetsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och
den arktiska regionen.
F ö r k l a r i n g : Med anslaget under momentet stöds sådana åtgärder för utveckling av det internationella samarbetet som inte täcks med de olika förvaltningsområdenas egna resurser. Det väsentliga är att bästa möjliga sakkunskap kan utnyttjas i alla projekt, också när det förutsätter en
arbetsinsats av den fast anställda personalen. Vid genomförandet av projekten ska också projektens konfidentialitet beaktas, vilket inom vissa förvaltningsområden bäst förverkligas genom användning av fast anställd personal när projektet genomförs.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
4 800 000
4 400 000
3 000 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 784 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 900 000 euro i överföring av
medlemsavgiften till den europeiska patentdomstolen från moment 25.10.03, 222 000 euro för lönejusteringar, 160 000 euro för funktionen för ekonomisk kompetens i överföring från moment
25.10.04 och 2 000 euro för att trygga rättsvården samt som avdrag 500 000 euro för kostnaderna
för inrättandet av ett öppenhetsregister i överföring till moment 21.40.01.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

784 000
24 823 000
24 817 000
23 788 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 513 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 249 000 euro av tryggandet av skötseln av dataombudsmannens lagstadgade uppgifter, 98 000 euro av lönejusteringar, 75 000 euro av tryggandet av tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter, 68 000 euro av förbättrandet av cybersäkerheten
och 23 000 euro för att trygga rättsvården.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

513 000
11 733 000
10 905 000
10 141 000
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05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 330 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 65 000 euro av lönejusteringar och 265 000 euro för att
trygga rättsvården.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

330 000
9 788 000
8 792 000
8 090 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 215 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget under momentet budgeteras som ett nettoanslag
och att det under momentet kan intäktsföras inkomster från EU vilka hänför sig till verksamheten
inom justitieministeriets förvaltningsområde samt inkomster som betalats till verken i egenskap
av arbetsgivare.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgör 995 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för en reform av Finlex-tjänsten, 350 000 euro en överföring från moment 25.50.20 för en reform av valdatasystemet, 100 000 euro föranleds av en förbättring av cybersäkerheten inom justitieministeriets förvaltningsområde och 770 000 euro för att trygga rättsvården.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

2 215 000
7 562 000
3 395 000
2 578 000

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 107 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (1 000 euro)
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst)
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst)
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst)
Sammanlagt

5 495
4 000
4 330
13 825

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 17 000 euro av lönejusteringar och 90 000 euro av tryggandet av sametingets allmänna förvaltning och verksamheten vid byrån för samiska språket.
Tilläggen hänförs i dispositionsplanen till punkten Understöd för upprätthållande av samernas
kulturella autonomi.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut
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107 000
13 718 000
14 179 066
13 334 425

10. Domstolar och rättshjälp
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 75 000 euro av lönejusteringar och 35 000 euro av tryggandet av rättsvården.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

110 000
8 961 000
8 970 000
8 843 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 154 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av säkerställandet av de asylsökandes
rättssäkerhet, 119 000 euro av lönejusteringar och 35 000 euro av tryggandet av rättsvården.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 154 000
13 052 000
13 481 000
11 911 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 675 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 3 277 000 euro för arbetet
med att åtgärda den anhopning av rättegångsärenden som beror på covid-19-pandemin, 2 500 000
euro för säkerställandet av de asylsökandes rättssäkerhet, 2 280 000 euro för lönejusteringar,
1 018 000 euro för att trygga rättsvården och 1 500 000 euro för förkortandet av handläggningstiderna för miljö-, markanvändnings- och byggärenden vid förvaltningsdomstolarna samt som
avdrag 900 000 euro i överföring till moment 25.01.01 av medlemsavgiften till den europeiska
patentdomstolen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

9 675 000
281 327 000
296 092 000
261 254 000
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04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 082 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 672 000 euro för lönejusteringar, 170 000 euro för att trygga rättsvården och 400 000 euro för rättshjälp till asylsökande (invandringshelheten) samt som avdrag 160 000 euro i överföring till moment 25.01.01 för funktionen för ekonomisk kompetens.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 082 000
83 344 000
83 514 000
79 187 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 728 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av säkerställandet av rättshjälpen för asylsökande.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

728 000
85 935 000
82 078 618
75 421 844

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 985 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 895 000 euro av lönejusteringar, 235 000 euro för att
trygga rättsvården, 695 000 euro av ökade sanktionsåtgärder till följd av kriget i Ukraina och
160 000 euro av en reform av kreditupplysningslagen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 985 000
106 966 000
111 741 000
104 296 000

25.30

57

30. Åklagare
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 167 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 600 000 euro av arbetet med att åtgärda den anhopning
av rättegångsärenden som hänför sig till covid-19-pandemin, 108 000 euro för att trygga rättsvården och 459 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 167 000
55 130 000
57 320 000
51 541 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 102 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av överföringsutgifter till fångar i enlighet med 7 kap. 5 § och 9 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005).
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 228 000 euro av arbetet med att åtgärda den anhopning
i fråga om verkställigheten som orsakats av covid-19-pandemin, 1 339 000 euro för att trygga
rättsvården och 1 535 000 euro av lönejusteringar.
På grund av kompletteringen av motiveringen till momentet beräknas överföringsutgifternas andel av användningen av anslaget vara 2 790 000 euro.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 102 000
233 651 000
248 064 000
222 418 000

50. Valutgifter
20. Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 25.01.21 för en reform av valdatasystemet.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

25.50
-350 000
16 814 000
16 981 073
3 174 439
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 338 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 640 000 euro för en effektivisering av räddningsväsendet och av beredskap för befolkningsskyddet, till följd av det förändrade säkerhetsläget, 330 000 euro i överföring från moment 26.01.21 för inrikesministeriets utgifter för IKT-underhåll, 260 000 euro för projektet modellering av utredning om människohandel och 190 000 euro för lönejusteringar samt som avdrag 82 000 euro i överföring till moment
35.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för ministerns specialmedarbetare och specialmedarbetarens assistent.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 338 000
16 274 000
16 256 000
15 072 000

04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

18 000
2 304 000
2 212 000
2 233 000

21. Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 330 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 26.01.01 för inrikesministeriets utgifter
för IKT-underhåll.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget

-330 000
1 672 000

26. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden
2021—2027 (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i enlighet med 33 § i lagen om fonderna inom
området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027 kan användas för kostnader som
har uppstått innan understödsbeslutet fattats, om kostnaderna har uppstått den 1 januari 2021 eller
därefter och den ansökan som avser kostnaderna i fråga blir anhängig senast den 30 juni 2022.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till förflyttnings- och
konsumtionsutgifter som föranleds av förfarandet för vidarebosättning av flyktingar, humanitärt
mottagande och placeringen av flyktingar i kommunerna samt till löneutgifter för personal motsvarande högst 21 årsverken, för vilka det har reserverats 7 350 000 euro inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och 3 150 000 euro för Migrationsverket.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut

—
35 150 000
1 300 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en nivåförändring.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

100 000 000
120 000 000
101 297 830
97 364 502

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 109 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 600 000 euro av registrering av asylsökande / personer
som söker tillfälligt skydd, 1 400 000 euro av beredskap för och bekämpning av hybridpåverkan
och cyberbrott, 5 000 000 euro av materiell beredskap, 280 000 euro av genomförandet av programmet för bekämpning av grå ekonomi, 360 000 euro av lagstiftning som gäller förnyandet av
personbeteckningen samt 6 469 000 euro av lönejusteringar.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut
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17 109 000
806 318 000
838 534 000
802 366 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 998 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 750 000 euro av upprätthållandet av Skyddspolisens
tekniska prestationsförmåga, 1 100 000 euro av stärkandet av cybersäkerheten på grund av den
förändrade säkerhetspolitiska omgivningen, 1 800 000 euro av akuta behov av tillfälliga lokaler
och 348 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 998 000
40 821 000
43 895 000
49 120 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 169 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 20 000 000 euro av utvecklandet av kriståligheten och de
centrala kapaciteterna (beredskapspaketet), 1 000 000 euro av förbättrandet av cyberförmågan,
2 150 000 euro av kostnaderna för gränsbevakningen vid de inre gränserna och bekämpningen av
covid-19-pandemin mellan den 1 januari och den 31 mars 2022 och 2 019 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

25 169 000
1 485 000
274 752 000
285 033 000
268 494 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå sådana avtal om anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg som orsakar staten utgifter på sammanlagt
högst 448 000 000 euro år 2022 och efter år 2022.
F ö r k l a r i n g : Tillägget på 128 000 000 euro till fullmakten föranleds av att kostnadskalkylen
för projektet har stigit.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
—
5 000 000
191 019 000
160 010 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 716 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 160 000 euro av beredning och planering av en utökning
av mängden räddningsutbildning vid Räddningsinstitutet, 60 000 euro av en effektivisering av
räddningsväsendets och befolkningsskyddets riksomfattande ledningsarrangemang och planering, 250 000 euro av en utredning av skyddsrummens och skyddsplatsernas skick, 160 000 euro
av en ökning av beredskapsutbildningen vid Räddningsinstitutet och 86 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

716 000
22 620 000
19 557 000
19 648 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 207 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 800 000 euro av att systemet för nödmeddelanden förnyas och 407 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

3 207 000
66 160 000
60 198 000
59 615 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kostnaderna för civilt materielbistånd under krisen i
Ukraina.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 000 000
3 000 000
3 071 841
2 548 343

26.40

63

40. Migration
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 394 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 210 000 euro av en överföring från moment 32.01.05 av
det anslag som reserverats för en digital infrastruktur för invandring (RRF pelare 3), 7 184 000
euro av effekterna på Migris resurser av personer som flyr från Ukraina, 1 559 000 euro av förnyandet av personbeteckningar och 441 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

9 394 000
65 367 000
70 822 000
57 387 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 216 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske
och till projekt som finansieras av EU och som gäller interna omplaceringar inom EU samt ökning av mottagningssystemets kapacitet.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till kostnader för organisering av förflyttningar (personer som får tillfälligt skydd) med stöd av direktiv 2001/55/EG om tillfälligt skydd.
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget i enlighet med 93 § i utlänningslagen (301/2004) får användas på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser för ersättning för kostnaderna för ordnande av mottagningstjänster för
personer som tas till Finland samt för de extra lokaler som hyrs ut för inkvartering av dessa personer.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 398 216 000 euro av utgifter för mottagande av personer
som flyr från Ukraina och 2 000 000 euro av kostnader för mottagande av personer som evakuerats av medicinska skäl (Medevac).
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

400 216 000
72 091 000
83 935 000
97 433 000
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63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 95 157 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utgifter för mottagande av personer som flyr från Ukraina.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

95 157 000
21 428 000
15 590 955
19 963 529
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 128 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

128 000
16 542 000
16 515 000
16 821 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 116 131 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att finansieringsprofilen för anskaffningen av multirollflygplan har ändrats.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-116 131 000
709 886 000
320 091 150
320 165 739

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 203 521 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras enligt följande:
1) År 2022 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2022—2024, enligt valutakursnivån den dag

66

27.10

budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 31 497 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2020).
2) År 2022 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2022—2026, enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 169 040 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2021).
3) År 2022 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2022—2027, enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 153 881 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2022).
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 176 274 000 euro för det behov av tilläggsanslag som föranleds av förändringar i omvärlden, 9 300 000 euro för lönejusteringar, 7 740 000 euro för justering enligt den faktiska indexutvecklingen 2021, 7 200 000 euro
för kostnader för matpenning för beväringar, 3 700 000 euro för kostnader för utbildning för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning, 107 000 euro för höjning av reservistlönerna samt som avdrag 800 000 euro för ändringar i valutakurser 2021.
Behovet av tilläggsanslag till följd av förändringarna i omvärlden föranleds i huvudsak av ökade
personalresurser, fler repetitionsövningar, upprätthållande och reglering av nivån på Försvarsmaktens verksamhet och beredskap, materielunderhåll, beredskapsbyggande och höjda bränslepriser.
Behovet av att ändra beställningsfullmakterna föranleds av nya avtalsarrangemang för upphandling av tjänster inom primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 2023—2025. Ändringarna i beställningsfullmakterna genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts
för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Till följd av ändringarna i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstabellen enligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)
2022

2023

2024

2025

Sammanlagt
fr.o.m.
2026—
2022

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader
2018
4 800
Beställningsfullmakten för omkostnader
2019
8 250
Beställningsfullmakten för omkostnader
2020
19 645
6 192
5 660
Beställningsfullmakten för partnerskap
2020 som gäller underhåll (Millog 2020) 126 092 126 092 125 692 125 692 377 076
Beställningsfullmakten för omkostnader
2021
98 745 45 190 12 400
9 205
3 500

4 800
8 250
31 497
880 644
169 040
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för omkostnader
2022
Ny beställningsfullmakt sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2022

2023

2024

2025

Sammanlagt
fr.o.m.
2026—
2022

257 532 177 474 143 752 134 897 380 576

94 811
94 811

41 074
41 074

6 287
6 287

153 881
153 881

257 532 272 285 184 826 146 606 386 863

1 248 112

2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

11 709
11 709

1 094 231

203 521 000
1 961 003 000
1 960 070 000
1 974 942 999

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 455 839 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 745 233 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det år 2022 i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten så att de 2022—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 1 738 700 000 euro (beställningsfullmakten för förstärkt försvarsförmåga 2022, PVPAR 2022).
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att maximibeloppet för beställningsfullmakten
för materiell utveckling av Försvarsmakten 2021 (PVKEH 2021) minskas med 10 233 000 euro
till 747 860 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.
Av det femåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 30 892 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 490 000 000 euro för anskaffning av försvarsmateriel till följd av förändringar i omvärlden, 8 258 000 euro som ersättning för materielstöd som levererats till Ukraina, 2 483 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2021 och 307 000 euro för utgifter som föranletts av
förändringar i valutakurserna 2021.
Maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2021
(PVKEH 2021) sänks med 10 233 000 euro till 747 860 000 euro genom överföring till andra anskaffningar av försvarsmateriel på grund av att tidpunkten för utgifterna preciserats. Utgifterna
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under 2022 för beställningsfullmakten PVKEH 2021 har minskats med 67 158 000 euro på grund
av att tidpunkten för utgifterna har skjutits upp från 2022 till 2023—2026.
Utgifterna under 2022 för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2022 (PVKEH 2022) har minskats med 8 943 000 euro på grund av att utgifterna senarelagts från
2022 till 2023 och 2024.
Av reservationsanslaget för 2018 för beställningsfullmakterna för materiell utveckling av försvarsmakten 2015, 2016 och 2018 återtas sammanlagt 30 892 000 euro. Anslagen ombudgeteras
för andra anskaffningar av försvarsmateriel, eftersom utgifter för Foreign Military Sales-anskaffningar som ingåtts med dessa beställningsfullmakter överförs till 2023 och ett femårigt reservationsanslag då inte längre står till förfogande. Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Efter ändringarna uppskattas det att 522 553 000 euro av anslaget kommer att användas 2022 till
betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 7 915 000 euro till betalning av
utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt
745 233 000 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel.
Till följd av ändringarna i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstabellen enligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2017)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2018)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2019)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2020)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2021)
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt

2022

2023

2024

2025

Sammanlagt
fr.o.m.
2026—
2022

20 772

35 287

20 087

32 684

108 830

238 148

281 080

276 720

162 148

35 450

6 550

993 546
6 550

16 700

7 680

6 970

2 065

5 525

38 940

191 940

253 011

188 751

44 325

69 833

747 860

474 110

577 058

492 528

241 222

110 808 1 895 726
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av Försvarsmakten
(PVKEH 2022)
Beställningsfullmakten för
förbättrande av försvarsförmågan
(PVPAR 2022)
Nya beställningsfullmakter
sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

Sammanlagt
fr.o.m.
2026—
2022

2022

2023

2024

2025

48 443

50 724

49 298

3 000

655 700

332 250

290 250

460 500 1 738 700

706 424

381 548

293 250

464 500 1 894 165

522 553 1 283 482

874 076

534 472

575 308 3 789 891

48 443

2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

4 000

155 465

455 839 000
819 862 000
504 311 000
779 398 000

19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Under momentet dras det av 1 454 872 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till anskaffning av reservdelar, bytesanordningar och produktstöd.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 500 000 000 euro som senareläggning för kommande år av utbetalningsanslaget för 2022 för beställningsfullmakten för
anskaffning av multirollflygplan 2021, tills tidpunkten för anskaffningsutgiften har preciserats i
och med att avtalet undertecknats. För de utgifter för beställningsfullmakten som realiseras 2022
används det reservationsanslag som budgeterats för 2021.
Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 23 751 000 euro för en köpkraftsjustering som
gäller den övriga finansieringen av anskaffningen av multirollflygplanen och som hänför sig till
det reservationsanslag som överförts från 2021 samt 14 177 000 euro för förluster till följd av realiserade valutakursförändringar och 7 200 000 euro för indexutgiftsjusteringen 2022.
Genom ändringen av motiveringen möjliggörs en tjänst för produktstöd, eftersom underhållet av
F-35A-jaktplanssystemet köps som tjänsteupphandling från användarländernas servicenätverk
(Global Support Solution).
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-1 454 872 000
1 522 500 000
1 479 000 000
10 000 000
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50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 163 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget beror på det ökade utbildningsbehovet i anslutning till förändringarna
i omvärlden samt på utvecklandet av det frivilliga försvaret.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

3 163 000
4 972 000
4 708 000
3 652 000

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 905 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för de kostnader för ammunition, underhåll och materiel som utbildningen förutsätter.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)
01.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
11.
12.
15.
16.
17.
19.
20.
Totalt

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering

760 000
643 000
800 000
4 770 000
382 000
8 713 000
16 800 000
378 000
280 000
6 215 000
2 800 000
340 000
475 000
23 822 000
67 178 000

F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 2 500 000 euro en överföring från moment 24.10.20 och 405 000
euro föranleds av kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2021.
Genom ändringen av motiveringen blir det möjligt att under momentet finansiera anskaffningar
av ammunition i anslutning till rotationsutbildningen i militär krishantering och kostnader till
följd av slitage på utbildningsutrustning. Ett tvåårigt reservationsanslag lämpar sig bättre för ändamålet än ett ettårigt förslagsanslag under moment 24.10.20.

27.30

71

Ändringarna i dispositionsplanen beror i huvudsak på att de anslag som överförts från 2021 riktas
till de kostnader för insatser som genomförs 2022 samt bl.a. på att styrkan för EUTM MALI-insatsen justeras. De anslag för 2022 som frigörs överförs som reserv till punkt 20 i dispositionsplanen under momentet.
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
01.
03.
04.
05.
07.
11.
15.
16.
17.
19.
20.
Totalt

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering

2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-469 000
-1 800 000
-1 000 000
-2 500 000
+2 500 000
-220 000
-3 500 000
-10 000 000
-200 000
-380 000
+20 474 000
+2 905 000

2 905 000
64 273 000
58 023 000
59 386 000
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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 finansministeriet, inom de gränser statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer kan bevilja en statlig proprieborgen på högst 540 miljoner euro som säkerhet för Finnair
Abp:s lån på högst 600 miljoner euro. Genom lånet förlängs eller ersätts fram till den 10 juni 2026
ett motsvarande stort treårigt lån med statsborgen av Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen till
Finnair Abp.

01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 454 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 376 000 euro på grund av lönejusteringar och 90 000 euro på grund av tilläggsresurser för styrning av utvecklingen av den
digitala säkerheten samt som avdrag 12 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för organisering av finansministeriets gamla arkiv.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

454 000
35 866 000
33 824 000
34 924 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 920 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten vederlagsfritt får avstå från sin majoritet i
DigiFinland Oy så att staten alltid får behålla en ägar- och rösträttsandel på minst 33,4 procent i
bolaget.
Momentets anslag ändras till ett förslagsanslag.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 720 000 euro av den överföring av egendom från Försvarsförvaltningens byggverk till Försvarsfastigheter som gjordes 2021 och av bokföringseffek-
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terna av överföringen och 2 200 000 euro av ett beslut om fastighetsköp till följd av utnyttjande
av den förköpsrätt som avses i lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden. ( 469/2019 ).
På grund av kravet på precision i 42 e § i förordningen om statsbudgeten ska vid bokföringen av
balansposter som överförs till Försvarsfastigheter i samband med bokföring av finansministeriets
balansposter göras en notering på 3 713 804,54 euro på utgiftskontot i budgeten. Det är inte fråga
om en betalningstransaktion utan tekniskt sett om en rättelse i budgetbokföringen av de inkomster
som Försvarsförvaltningens byggverk bokförde 2020 till den del inkomsterna inte realiseras i
form av betalningar när de fordringar som hänför sig till dem har överförts till ett dotteraffärsverk.
Noteringen kan inte göras till byggverket, eftersom verket har upphört den 31 december 2020 och
dess nettoinkomstmoment inte finns i budgeten för 2021. Noteringarna görs via finansministeriets bokföring.
Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 1 mars 2022 en utvidgning av DigiFinland Oy:s
ägarbas till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen från den 1 januari
2023. Finansministeriet förhandlar våren 2022 med välfärdsområdena om ägarskapet i DigiFinland Oy. Målet är att välfärdsområdena fattar beslut om ägarskapet senast den 30 juni 2022. Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om statens medverkan till ett arrangemang genom vilket
aktier i det helt statsägda DigiFinland Oy vederlagsfritt överlåts till välfärdsområdena.
DigiFinland Oy:s eget kapital per den 31 december 2021 är ca 12,8 miljoner euro.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 920 000
345 000
1 845 000
845 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 45 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 28.30.01 för genomförandet av Statistikcentralens projekt Luokittelupalvelu tilastotuotantoon (klassificeringstjänst för statistikproduktion).
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-45 000
3 306 000
871 000
3 306 000
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10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 077 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 067 000 euro av lönejusteringar, 710 000 euro av ändringar i energibeskattningen 2022, 1 000 000 euro av utgifterna för projektet för övervakning av
näthandeln med alkohol, 900 000 euro av utgifterna för övervakningsprojektet för försäkringsskal och 400 000 euro av utvidgningen av mervärdesskattesystemet för gränsöverskridande handel.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

6 077 000
404 604 000
432 710 000
426 600 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 367 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 253 000 euro av lönejusteringar, 1 764 000 euro av utgifter för övervakning av näthandeln med alkohol, 1 500 000 euro av kostnader för genomförande
av sanktioner och beredskapsinvesteringar till följd av kriget mellan Ukraina och Ryssland,
250 000 euro av genomförande av den elektroniska ärendehantering som krävs enligt lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), 250 000 euro av utgifter för
informationssystemtjänster som produceras för Skatteförvaltningen och 350 000 euro av en överföring från moment 28.70.20 för inledande av skapandet av ett system för digitalisering av processerna inom tillsynsverksamheten och för hantering av resurser.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 367 000
187 831 000
195 176 000
171 856 000

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 395 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till genomförandet av
det positiva kreditupplysningsregistret.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 79 000 euro av lönejusteringar, 1 610 000 euro av sådana
ändringar i de nationella inkomstregistertjänsterna som identitetshanteringen inom e-tjänsterna
förutsätter, 206 000 euro av konsekvenserna av den nationella reformen av personbeteckningen
för anläggningsutgifterna för ett positivt kreditupplysningsregister och 2 500 000 euro av investeringsutgifter som föranleds av en precisering av lagberedningen inom projektet för inrättande
av ett positivt kreditupplysningsregister.
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Kompletteringen av motiveringen möjliggör betalningen av utgifterna för inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

4 395 000
28 030 000
17 875 000
12 245 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de återbetalningar enligt besluten om skattelättnader som
2022 görs till ett större belopp än beräknat.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

3 000 000
2 000 000
5 190 803
36 048 772

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att gottgörelseräntan enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd
och övergångsbestämmelserna i 77 § i anslutning till den upphör att gälla.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 000 000
18 200 000
22 010 492
18 656 466

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av preciserade justeringar av återbäringsnivån till följd av de
bilskattereformens förenklade förfaranden vid exportrestitution av bilskatt och av det ökade antalet ansökningar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

2 000 000
8 000 000
8 733 677
9 636 764
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20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 535 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 235 000 euro av lönejusteringar och 300 000 euro av det
ökade antalet skadeståndsärenden som gäller resor och andra skadeståndsärenden.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

535 000
4 500 000
37 016 000
42 392 000
34 454 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 674 000 euro
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 434 000 euro av lönejusteringar, 945 000 euro av utvecklingen av utsläppsberäkningar för trafik och arbetsmaskiner, 250 000 euro av utgifter för beredning av datarum och 45 000 euro av utgifter för Statistikcentralens projekt Luokittelupalvelu tilastotuotantoon (klassificeringstjänst för statistikproduktion) i form av en överföring från moment 28.01.21.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 674 000
53 287 000
51 062 000
48 738 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 79 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 29 000 euro av lönejusteringar och 250 000 euro av utgifter för beredning av datarum.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

279 000
3 853 000
3 850 000
3 784 000
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03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 567 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 293 000 euro av lönejusteringar, 320 000 euro av merutgifter för auditeringar av modellering av hot och beredskapsåtgärder som den förändrade hotbilden förutsätter, i anslutning till helheten för att stärka cybersäkerheten, 672 000 euro av merutgifter för registrering av ukrainska flyktingar i anslutning till konsekvenserna av antagandena om
migration som uppdaterats till följd av Rysslands attack mot Ukraina, 1 502 000 euro av utgifter
för att säkerställa personbeteckningarnas tillräcklighet, 35 000 euro av engångskostnader till följd
av ändringar i förordningen om registret över förmynderskapsärenden, 625 000 euro av ökade utgifter för erkännande av föräldraskap, 1 600 000 euro för förebyggande av anhopning av ärenden
i kundservicen och 520 000 euro av utgifter för projektet JUDO.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 567 000
58 251 000
56 366 000
56 206 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 191 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 564 000 euro av lönejusteringar, 6 000 000 euro av
merutgifter till följd av covid-19-pandemin och av en avvecklande av anhopningen av ärenden,
1 050 000 euro av påskyndandet av tillståndsförfarandet för investeringar som gäller den gröna
omställningen i anslutning till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den gröna omställningen, 157 000 euro av nya uppgifter som föranleds av regeringens proposition om lagen
om förhindrande av penningtvätt (RP 236/2021 rd), 157 000 euro av nya uppgifter som föranleds
av EU:s tillgänglighetsdirektiv och 263 000 euro av merutgifter för de lagstadgade uppgifter som
hör till ansvarsområdena för räddningsväsendet och beredskapen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

8 191 000
61 782 000
65 097 000
59 585 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 815 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 14 000 000 euro.

78

28.70

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 14 000 000 euro av ombudgetering av det återtagna anslaget, 14 315 000 euro av Valtoris nödvändiga åtgärder för att förbättra informationssäkerheten
och beredskapen inom statsförvaltningen på grund av det internationella läget och 500 000 euro
av en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet i de kritiska områdena inom den offentliga förvaltningen.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

28 815 000
-1 170 000
14 700 000
15 700 000
40 200 000

05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2022 får fattas nya finansieringsbeslut till ett
belopp av högst 150 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget och fullmakten får användas
för understöd som är avsedda för ersättning av välfärdsområdets, Helsingfors stads och HUSsammanslutningens nödvändiga IKT-ändringskostnader.
Utgifterna för användningen av fullmakten budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 33.60.39.
Fullmakten används för understödsbeslut avsedda för ersättning av välfärdsområdets, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens nödvändiga IKT-ändringskostnader. De anslag som behövs för utbetalning av understöd tas delvis in i kommande budgetar.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 50 000 000 euro 2022
och 100 000 000 euro 2024.
Bestämmelser om användningsändamål och villkor för de anslag som beviljas finns i statsrådets
förordning om finansiering av ändringar i välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering och informationsförvaltning i åren 2021—2026 (820/
2021).
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut

50 000 000
—
175 300 000
74 534 000

28.70
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20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 056 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2020 återtas 10 172 000 euro
och av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2021 återtas 25 931 000 euro.
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 350 000 euro i överföring
till moment 28.10.02 för inledande av uppbyggnaden av ett system för digitalisering av processerna inom tillsynsverksamheten och för resurshantering, 995 000 euro i överföring till moment
25.01.21 för förnyande av Finlex-tjänsten och 1 530 000 euro i överföring till moment 23.01.01
för programmet för harmonisering av den grundläggande informationstekniken (VNID och Pälkä) samt som tillägg 25 931 000 euro som partiell ombudgetering av det återtagna anslaget.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

23 056 000
35 597 000
25 931 000
10 172 000

40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet och den bredbandiga myndighetskommunikationstjänsten och till betalning av projekt som gäller utveckling och införande samt betalning av den nationella medfinansieringen av projekt som finansieras av EU till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utgifterna för det statsunderstöd som betalas till Suomen
Erillisverkot Oy. Med understödet ersätts bolagets utgifter för beredskap.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

2 000 000
10 500 000
8 100 000
8 100 000
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80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 752 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2022 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
ändrats.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-752 000
202 470 000
194 916 832
219 780 717

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 28 januari 2022 är skattegottgörelsens belopp 7 791 184 euro år 2020.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-4 200 000
12 000 000
13 602 918
7 293 092

89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen
31. Välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens finansiering av social- och hälsovården
samt räddningsväsendet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 979 948 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 99 456 000 euro av en precisering av uppskattningen av
välfärdsområdenas finansiering för 2023 och 880 492 000 euro av 25 § 2 mom. i lagen om välfärdsområdenas finansiering, enligt vilket det belopp som i januari 2023 betalas till välfärdsområdena motsvarar 2/12 av finansieringen för hela året. Dimensioneringen av anslaget i den ordinarie statsbudgeten 2022 baserade sig på ett belopp för januari som motsvarade 1/12 av hela årets
finansiering.
2022 II tilläggsb.
2022 budget

979 948 000
880 492 000

28.90
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90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 334 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 8 600 000 euro som återbetalning av de sammanslagningsunderstöd vid sammanslagning av kommuner med svår ekonomisk ställning som avses i 56 a § i kommunstrukturlagen och som inte användes 2021 och
146 000 euro i överföring från moment 29.10.20 för kostnadseffekterna av lagen om ändring av
lagen om grundläggande utbildning (163/2022) samt som avdrag 5 412 000 euro i anslutning till
färdigställandet av de slutliga bestämningsfaktorerna för statsandelen för 2022.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

3 334 000
7 983 466 000
7 700 340 026
8 649 950 270

35. Statens ersättning till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 101 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 101 000 000 euro av den tidsbundna höjningen av resekostnadsavdraget och 500 000 euro av en precisering av konsekvensbedömningen i fråga om
ändringar i beskattningsgrunderna i förhållande till den uppskattning som använts som grund för
den ordinarie budgeten för 2022.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen (RP 37/
2022 rd). Det föreslås att resekostnadsavdraget temporärt höjs 2022, vilket beräknas minska intäkterna från kommunalskatten med 101 000 000 euro.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

101 500 000
2 648 000 000
2 361 900 030
2 383 000 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 58 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 45 000 000 euro av den förhöjda återbäring som 2021 betalas till jordbruket som en åtgärd av engångsnatur, som en del av tryggandet av jordbrukets försörjningsberedskap och 13 000 000 euro av dröjsmål vid behandlingen av ansökan om sådan återbäring av energiskatt till energiintensiva företag som överförts från 2021 till 2022.
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I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa
energiprodukter som använts inom jordbruket (RP 52/2022 rd).
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

58 000 000
106 000 000
231 978 873
261 437 178

92. EU och internationella organisationer
Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de villkor som
statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer, kan bevilja en statlig proprieborgen på högst 50 000 000 euro som säkerhet för den överenskommelse
som ingås mellan medlemsstaten och EU-kommissionen
F ö r k l a r i n g : Ändringen föranleds av att avsikten är att utvidga programmet till att gälla lånegarantier för klimatvänliga investeringar i hushåll och bostadsaktiebolag.
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 156 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 206 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 50 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för utvidgat upphandlingsstöd.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

156 000
18 574 000
18 114 000
17 797 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 325 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 175 000 euro av lönejusteringar och 150 000 euro av en
överföring från moment 29.10.20, 29.20.21 och 29.40.20 för slutnivåtestning av språkkunskaperna inom integrationsutbildningen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

325 000
64 026 000
65 471 000
67 956 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 204 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 24.01.01 för anställning av en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i London för år 2022.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-204 000
2 611 000
3 161 000
2 661 000

30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av behovet att utöka och aktivera hobbyverksamheten för
barn i samband med skoldagen på grund av återhämtningen efter covid-19-epidemin och på grund
av de ukrainska barn som kommit till landet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 000 000
14 500 000
14 500 000
10 000 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
1.
2.

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §)
Understöd till Finlands Sjömanskyrka
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till
sjömanskyrkor (högst)
3.
Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar
och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området
4.
Understöd till registrerade religionssamfund
5.
Understöd för främjande av dialogen mellan religioner
6.
Utvecklande av Lintula kloster
7.
Understöd till arrangörer av religiösa sommarevenemang för att minska
konsekvenserna av covid-19-epidemin
Sammanlagt

2 652 000
134 000
52 000
32 000
824 000
80 000
50 000
10 000
3 782 000

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ett fel i handläggningen av ansökningar om understöd
som lämnats in till arrangörer av religiösa sommarevenemang och som syftade till att minska
konsekvenserna av covid-19-epidemin 2021, som överföring från moment 29.80.50. Tillägget
riktas till en ny punkt 7 i dispositionsplanen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

10 000
3 772 000
4 743 254
8 179 000

29.10

85

10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och
fritt bildningsarbete
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 314 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

314 000
42 514 000
42 260 000
36 245 000

20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 196 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 146 000 euro en överföring till moment 28.90.30 för kostnader
för elevvård eller annat stöd som hänför sig till förebyggande av mobbning och förvägrande av
undervisningen och 50 000 euro en överföring till moment 29.01.02 för slutnivåtestning av språkkunskaperna inom integrationsutbildningen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-196 000
172 635 000
156 545 000
118 415 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 126 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får högst 67 000 000 euro användas
till betalning av understöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn samt högst 58 000 000
euro till sådana stödåtgärder inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen som behövs för att avhjälpa bristerna i lärandet.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 21 050 000
euro för betalning av sådana understöd som avses i 45 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 67 000 000 euro av bidrag till småbarnspedagogik för
asylsökande och barn som får tillfälligt skydd på grund av krisen i Ukraina, 58 000 000 euro av
bidrag till att åtgärda underskottet i lärandet till följd av coronavirusepidemin och 1 000 000 euro
av stödjande av undervisningen i finska/svenska som andra språk och i det egna modersmålet för
barn i förskole-, grundskole- och gymnasieåldern som anländer från Ukraina.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

126 000 000
488 609 000
490 713 396
815 676 641

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att oberoende av maximiantalet enheter som berättigar till
statsandel får av anslaget användas högst 13 330 000 euro som en statsandel på 100 procent för
utbildning som godkänts i integrationsplanen för invandrare.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till ett belopp av högst
3 577 000 euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ordnandet av undervisning i finska och svenska för asylsökande från Ukraina. Från statsandelsfinansieringen för folkhögskolor överförs dessutom
62 000 euro till statsunderstöd för finansiering av läromedel för läropliktiga vid folkhögskolor.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 500 000
173 241 000
169 770 477
181 190 453

20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

48 000
8 455 000
8 453 000
8 105 000

21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 50 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 29.01.02 för slutnivåtestning av språkkunskaperna inom integrationsutbildningen.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut
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-50 000
23 460 000
33 806 000
12 706 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av 999 536 000 euro
till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen, varav 70 000 000 euro för att anställa lärare och handledare, öka antalet undervisningstimmar för timlärare samt för behovsprövade höjningar av den basfinansiering som beviljas för att anställa stödpersonal för undervisningen.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 184 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför
sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 100 studerandeår.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de stödåtgärder som behövs på grund av coronavirusepidemin för att avhjälpa kompetensbrister och stärka de studerandes välbefinnande. Det är nödvändigt att öka det maximala antalet målinriktade studerandeår med 800 studerandeår för att säkerställa en ändamålsenlig fördelning av tilläggsanslaget.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

26 000 000
1 015 393 000
987 512 055
963 814 656

35. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 17 000 000 euro
till betalning av understöd till anordnare av gymnasieutbildning för att avhjälpa brister i lärandet
och stärka de studerandes välbefinnande.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av de stödåtgärder som behövs på grund av coronavirusepidemin för att avhjälpa kompetensbrister och stärka de studerandes välbefinnande.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut

17 000 000
240 403 000
200 515 386
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40. Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaruoch apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar samt av
Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och
29.40.53, får det 2022 ingås förbindelser till ett värde av 391 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av fullmakten med 500 000 euro föranleds av den särskilda finansiering som anvisas finländska forskningsorganisationer för att bjuda in ukrainska forskare till Finland.
Tillägget till fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 250 000 euro 2022 och
250 000 euro 2023.
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 111 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

111 000
11 975 000
11 970 000
10 840 000

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

120 000
19 548 000
19 935 000
19 608 000

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

42 000
4 547 000
4 431 000
1 096 000
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04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

9 000
1 679 000
1 682 000
1 714 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 450 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas ett belopp på högst
5 500 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av ökande av utbildning på
främmande språk vid högskolor.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 50 000 euro som överföring
till moment 29.01.02 för slutnivåtestning av språkkunskaperna inom integrationsutbildningen
och som tillägg 5 500 000 euro för en ökning av utbildningen på främmande språk. Målet är att
öka studiemöjligheterna för personer som flytt kriget i Ukraina.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 450 000
29 944 000
31 789 000
37 119 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 250 000 euro.
Motiveringen till momentet så att högst 5 727 000 euro av anslaget får användas till annan behovsprövad finansiering av universitet.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 000 000 euro av effektiviserade SIMHE-, stöd- och rådgivningstjänster som erbjuds särskilt ukrainska flyktingar och 250 000 euro av Aalto-universitetets deltagande i arrangemangen under övergångsskedet för ett datarum som stöder beslutsfattandet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 250 000
1 875 165 000
1 893 903 000
1 941 209 000
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51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av anslagseffekten av bevillningsfullmakten på 500 000
euro som riktas till finländska forskningsorganisationer för 2022 i syfte att bjuda in ukrainska
forskare till Finland.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

250 000
375 896 000
307 774 286
331 081 915

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 12 150 000 euro av anslaget får användas till annan behovsprövad finansiering av yrkeshögskolor.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av yrkeshögskolornas effektiviserade SIMHE-, stöd- och
rådgivningstjänster som erbjuds särskilt ukrainska flyktingar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 000 000
919 696 000
896 993 000
949 472 000

70. Studiestöd
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 000
647 000
647 000
641 000

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en extra indexjustering av studiepenningen från och med
den 1 augusti 2022.

29.80
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut
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9 000 000
476 800 000
456 086 356
449 220 499

80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas som självfinansieringsandel i EU-finansierade projekt och till betalning av utgifter som hänför sig till den.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
Kompletteringen av motiveringen gör det möjligt för verket att delta i EU-finansierade projekt.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

45 000
34 300 000
4 265 000
84 174 000
12 125 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 411 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 11 000 euro av lönejusteringar och 400 000 euro av ökade fjärrvärmekostnader.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

411 000
2 105 000
2 803 000
3 200 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 194 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 144 000 euro av lönejusteringar och 50 000 euro av krishjälp för tryggande av Ukrainas kulturarv.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

194 000
23 987 000
22 992 000
24 099 000
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05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

28 000
5 641 000
5 510 000
5 461 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

38 000
7 201 000
7 357 000
7 127 000

34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för sådana uppgifter för viss tid som hänför sig till stärkande
och utvecklande av kunskapsunderlaget för den grundläggande konstundervisningen.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut

—
90 522 000
97 227 583

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 10 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 29.01.51 till följd av ett fel vid handläggningen av ansökningar om understöd.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-10 000
28 180 000
53 640 000
90 008 000
107 784 000
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51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 162 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av justeringen av storleken på konstnärsstipendierna från
och med den 1 juni 2022 så att de är 2 080,42 euro/månad. Konstnärsstipendierna justeras enligt
justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

162 000
16 978 000
16 963 629
15 947 936

89. Finansiering för stiftelsen och fastighetsaktiebolaget för Arkitektur- och designmuseet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 973 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av kapital som behövs för grundandet av det fastighetsaktiebolag som ska bildas
för byggandet av ett arkitektur- och designmuseum
2) till understöd för täckande av museistiftelsens förvaltningskostnader.
F ö r k l a r i n g : För genomförande av Arkitektur- och designmuseet grundar staten och Helsingfors stad ett fastighetsaktiebolag som ansvarar för planeringen och genomförandet av byggprojektet. I bolaget har staten och staden lika stora ägarandelar. Avsikten är att 4 700 000 euro av
anslaget ska användas som statlig finansieringsandel för kapitalisering av fastighetsaktiebolaget
med finansiering som riktas till bolagets fria kapital och 273 000 euro för täckande av museistiftelsens förvaltningskostnader.
En förutsättning för användningen av anslaget är att Helsingfors stad anvisar finansiering av
minst samma storlek för kapitalisering av bolaget och för täckande av museistiftelsens förvaltningskostnader.
2022 II tilläggsb.

4 973 000

90. Idrottsverksamhet
52. Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt till vissa understöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd
för åtgärder enligt programmen Skolan i rörelse och Vuxna i rörelse.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av understöd i enlighet med stimulansåtgärderna i samband
med coronavirusepidemin, för en nystart för helheterna Skolan i rörelse och Studier i rörelse samt
för Vuxna i rörelse.
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2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

2 000 000
5 500 000
46 337 000
47 524 280
50 802 698

91. Ungdomsarbete
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av understöd för ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av understöd till det ungdomsarbete i skolor och läroanstalter som hänför sig följderna av beredskapen för covid-19-epidemin och flyktingsituationen i
Ukraina.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

7 000 000
5 578 000
13 391 000
21 970 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 217 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

217 000
23 931 000
23 410 000
23 754 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 906 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 583 000 euro av lönejusteringar och 323 000 euro av en
överföring från moment 30.01.23 till Naturresursinstitutets informationssystemprojekt.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

906 000
81 283 000
79 565 000
76 733 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 240 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget utgör 323 000 euro av en överföring till moment 30.01.05, 547 000
euro en överföring till moment 30.20.01, 170 000 euro en överföring till moment 30.64.50 och
200 000 euro en överföring till moment 30.70.01 för genomförande av informationssystemprojekt.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut

-1 240 000
1 240 000
1 000 000

10. Utveckling av landsbygden
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av helt och
hållet nationellt finansierade investeringsstöd för biogas, gödselhantering, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning samt till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst fyra årsverken och andra nödvändiga konsumtionsutgifter.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras utifrån prestationsprincipen i fråga om konsumtionsutgifterna.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en del av paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket och
helheten för en grön omställning och det används till betalning av sådana investeringsstöd för biogas, gödselhantering, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning som i sin helhet finansieras nationellt.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

7 000 000
110 245 000
71 500 000
88 326 000

44. Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på
landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 730 000 euro.
Anslaget får användas
1) till nationell komplettering av de stödformer som betalas med stöd av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1308/2013
2) till nationell komplettering av de stödformer som betalas med stöd av 25 a § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)
3) till stödformer som betalas med stöd av 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) genom vilka gårdsbruksenheternas ekonomiska ställning kan underlättas i det exceptionellt försvagade ekonomiska läget inom jordbruket
4) till betalning av understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas gårdsbruksenheter som bedriver jordbruk och trädgårdsodling
5) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till överföring till landskapet Åland av anslag som ingår
i paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket
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Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 4 och 5 enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Av anslaget utgör 13 730 000 euro nationell, under moment 30.20.41 budgeterad, finansiering för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling som kompletterar EU:s
krisstöd och ingår i paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket och 1 000 000 euro en
överföring till landskapet Åland som ingår i försörjningsberedskapspaketet.
2022 II tilläggsb.
2020 bokslut

14 730 000
60 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av sådana stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar som i sin helhet finansieras nationellt och som
ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 får fattas beslut om beviljande som hänför sig
till övergångsperioden 2021—2022 till ett belopp av 92 028 000 euro och beslut om beviljande
som hänför sig till EJFLU:s återhämtningsinstrument till ett belopp av 17 000 000 euro samt beslut om beviljande som hänför sig till sådana stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar som
i sin helhet finansieras nationellt till ett belopp av 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggen till anslaget och fullmakten är en del av helheten för en grön omställning och riktas till betalning av sådana stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar som i sin
helhet finansieras nationellt. Ändringen förutsätter en ändring av programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

10 000 000
202 616 000
293 586 000
136 063 276

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 647 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 3 500 000 euro av ett tillägg för Livsmedelsverkets informationssystem som har samband med paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket,
522 000 euro av lönejusteringar, 428 000 euro av tilläggskostnader som covid-19-läget orsakat i
Livsmedelsverkets laboratorium och vid köttbesiktningen, 547 000 euro av en överföring från
moment 30.01.23 för Livsmedelsverkets informationssystemprojekt, 350 000 euro av anskaff-
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ningar av anordningar samt 300 000 euro av att genomförandet av EU:s växtskyddslagstiftning
ändrats så att det i huvudsak finansieras nationellt.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 647 000
79 360 000
86 204 000
77 161 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en del av paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket och
är avsett som tilläggsstöd till de nationella stöden för svin- och fjäderfähushållning, trädgårdsodling samt renskötsel.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

22 000 000
330 200 000
332 000 000
323 000 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 870 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en del av paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket och
utgör EU:s krisstöd för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

6 870 000
518 700 000
514 118 454
517 663 896

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 119 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en del av paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket och
har i sin helhet riktats till den nationella kompensationsersättningen. Ändringen förutsätter en
ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

119 000 000
518 394 000
617 764 000
531 788 000
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48. Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 30.20.61 för genomförande av pilotprojektet Peltopankki i samband med markförvärv för ägoreglering som finansieras ur gårdsbrukets
utvecklingsfond.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-700 000
700 000
1 000 000
500 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 35 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget hänför sig 35 000 000 euro till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den gröna omställningen, varav ett belopp på 28 000 000 euro är avsett för
gårdsbruksenheternas energiproduktion och energianvändning samt andra investeringar som hänför sig till försörjningsberedskapen och ett belopp på 7 000 000 euro ska möjliggöra en fullständig användning av bevillningsfullmakten för likviditetslån enligt gällande lagstiftning. Av tillägget är 700 000 euro en överföring från moment 30.20.48 för genomförande av pilotprojektet Peltopankki i samband med markförvärv för ägoreglering som finansieras ur gårdsbrukets
utvecklingsfond.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2020 bokslut

35 700 000
8 000 000
166 800 000

40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.
Momentets motivering ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande
av personal i en omfattning motsvarande högst 100 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella
organisationer inom vattensektorn.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 56 000 euro på grund av lönejusteringar samt som avdrag 36 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och
andra utgifter för en koordinator för internationella vattenfrågor.
Dessutom har antalet årsverken under momentet höjts med 10 årsverken för genomförande av det
program som gäller tillväxt och export av vattenkompetens (RRF pelare 3) och som ingår i momentet.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

20 000
14 491 000
14 259 000
23 948 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en del av paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket samt
helheten för en grön omställning och det riktas till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

3 000 000
30 477 000
33 497 000
31 895 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (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 ersättningen till fullt belopp av skador på ren orsakade av
stora rovdjur 2021 i enlighet med finansutskottets betänkande (FiUB 33/20121 rd). Skadorna på
ren 2021 minskade från 9,4 miljoner euro året innan till 8,98 miljoner euro, men med anslaget i
budgeten har ersättningar kunnat betalas endast upp till en ersättningsnivå på 94 %.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

700 000
8 850 000
11 250 000
8 850 000

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 161 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 500 000 euro av en kartläggning av enskilda vägars och
broars skick och åtgärder för aktivering av väglagen, 350 000 euro av genomförandet av en rådgivningskampanj som främjar tillgången till skogsflis som en del av helheten för en grön omställning och 311 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

3 161 000
40 674 000
42 421 000
39 286 000
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62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 391 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att kompensera fiskeriföretagen för de höjda produktionskostnaderna och konsekvenserna av den internationella situationen med stöd av statsunderstödslagen (688/2001), inom ramen för den tillfälliga flexibilitet för
bestämmelser om statligt stöd som kommissionen godkänt, samt till andra åtgärder som förbättrar
försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
EU:s medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras med medel från Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) programperiod 2014—2020 i
enlighet med Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 5 000 000 en del av paketet för försörjningsberedskapen inom
jordbruket och föranleds av de ökade produktionskostnaderna och kompensationen till fiskeriföretagen för konsekvenserna av den internationella krisen samt av andra åtgärder som förbättrar
försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen. Kommissionens tillfälliga ram för statligt stöd gör
de möjligt att bevilja företagsspecifika stöd till ett belopp av högst 35 000 euro för att inom fiskerinäringen kompensera konsekvenserna av kriget i Ukraina.
Av tillägget föranleds 2 391 000 euro av en ombudgetering av det anslag som i fråga om finansieringen från EHFF programperioden 2014—2020 blivit oanvänt och som görs för att projekten
ska kunna betalas i enlighet med förbindelserna. Tillägget utgörs i sin helhet av EU:s medfinansiering.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

7 391 000
23 916 000
29 158 000
33 243 000

64. Forststyrelsen
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 309 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 39 000 euro av lönejusteringar, 100 000 euro av behovet
att modernisera serviceinfrastrukturen för naturturistmål i Lappland och 170 000 euro av en överföring från moment 30.01.23 för en modernisering av den digitala försäljningskanalen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

309 000
8 347 000
8 444 000
14 218 000
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70. Lantmäteri och registrering av bostadsaktier
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 732 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 375 000 euro av lönejusteringar, 157 000 euro av en förbättring av cybersäkerheten och 200 000 euro av en överföring från moment 30.01.23 för Lantmäteriverkets informationssystemprojekt.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

732 000
44 578 000
45 262 000
45 796 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 289 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 164 000 euro av lönejusteringar och 125 000 euro av en
helhet för förstärkande av cybersäkerheten, varav 75 000 euro föranleds av personalutgifter för
ställföreträdaren för cybersäkerhetsdirektören och 50 000 euro av förbättrande av beredskapen
för cybersäkerheten.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

289 000
17 328 000
19 262 000
16 525 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 449 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 6 000 000 euro av genomförandet av tidsbunden finansiering för förbättring av informationssäkerheten, 400 000 euro av uppgifter i anslutning till genomförandet av tillgänglighetsdirektivet, 344 000 euro av lönejusteringar, 150 000 euro av nya
uppgifter som den nya lagen om transport av farliga ämnen medför och 130 000 euro av resursbehovet för den nya statsunderstödsuppgift som gäller förbättrande av kvaliteten på kommunikationsförbindelserna i passagerartågen.
Av tillägget hänför sig 425 000 euro till helheten för förstärkande av cybersäkerheten, varav
200 000 euro föranleds av det tilläggsanslag som behövs för samhällets beredskap för cybersäkerhet och för stödjande av olika branscher, 175 000 euro av skapande av en kontinuerlig lägesanalys av cybersäkerheten och en lägesbild för statsledningens och den privata sektorns ökade behov och 50 000 euro av rådgivning om cybersäkerhet för medborgarna.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

7 449 000
94 971 000
91 505 000
80 186 000

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 427 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

427 000
56 179 000
54 396 000
50 109 000

04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 307 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

307 000
53 083 000
47 527 000
45 723 000

10. Trafik- och kommunikationsnäten
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 600 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 151 300 000 euro får användas för den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med trafikledningsbolaget.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2020 återtas 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 40 000 000 euro av främjande av det riksomfattande nätverket av virkesterminaler och en förbättring av resiliensen i leveranskedjorna för energivirke.
Målet är att göra det möjligt att bygga nya eller utvidga gamla råvirkesterminaler och att elektrifiera en gammal terminal samt genomföra andra små förbättringsåtgärder.
Av tillägget är 600 000 euro en ombudgetering av det återtagna anslaget för byggandet av en bro
för gång- och cykeltrafiken i Emäjoki.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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Maximibeloppet för köp av trafikledningstjänster höjs med 700 000 euro genom att motsvarande
anslag överförs från banhållningen till köp av trafikledningstjänster. Överföringen föranleds av
att en lägeskoordinatorstjänst som hantera störningar inom järnvägstrafiken köps som en del av
den trafikledningstjänst som ingår i maximibeloppet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

40 600 000
1 387 239 000
1 434 554 000
1 481 720 000

30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 721 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
Västmetron Mattby—Stensvik
Snabbspårvägen Spårjokern
Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen
Spårvägen i Åbo
Depåerna i närtågtrafikområdet
Planering av spårvägarna i västra Helsingfors (inkl. snabbspårvägen vid Vichtisvägen)
Spårvägen i Tammerfors, fas 2
Vägförbindelse från Sahasaarenkatu till bioproduktfabriken i Kemi
Totalt

9 221 000
18 200 000
1 880 000
1 500 000
1 000 000
850 000
7 800 000
3 000 000
43 451 000

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket får ingå
avtal som hänför sig till det projekt som gäller vägförbindelse från Sahasaarenkatu till bioproduktfabriken i Kemi så att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst
14 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget hänför sig 3 000 000 euro till den nya punkten i dispositionsplanen
som gäller vägförbindelsen från Sahasaarenkatu till bioproduktfabriken i Kemi och 721 000 euro
föranleds av att anslaget för statsunderstöd för Västmetron preciserats på grund av jordbyggnadskostnadsindexet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

3 721 000
39 730 000
67 658 000
143 180 000
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31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 36 800 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
Främjande av gång och cykling samt kommunernas kollektivtrafikprojekt
Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät
Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter för rådgivning till väglag
Totalt

33 800 000
900 000
40 000 000
74 700 000

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2020 och i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 återtas 26 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget är 26 800 000 euro en ombudgetering av det återtagna anslaget,
som riktas till främjande av gång och cykling samt till kommunernas kollektivtrafikprojekt, och
10 000 000 euro föranleds av understöd för enskilda vägar för tryggande av försörjningsberedskapen och tillgången på inhemskt virke.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

36 800 000
37 900 000
59 850 000
55 800 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 15 556 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning
till projektet
1) rv 4 Kirri—Tikkakoski, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 143 600 000 euro
2) förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi, mötesspår, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
16 500 000 euro
3) förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, mötesspår, så
att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp
av högst 26 500 000 euro
4) spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 12 000 000 euro
5) Idensalmi—Ylivieska, elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
58 500 000 euro
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6) förlängning av slussarna i Saima kanal, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen
får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 1 800 000 euro
7) höjning av vattennivån i Saima kanal, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen
får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 300 000 euro
8) planering av banan Seinäjoki—Vasa, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 3 400 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet Rv 6 vid Koria så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp
av högst 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 22 100 000 euro av anslagsbehov som motsvarar justeringarna av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut och 700 000
euro till följd av att vägplaneringen vid Parikkala gränsstation upphör samt som tillägg 1 000 000
euro i utgifter för projektet rv 6, vid Koria och 6 244 000 euro för utbetalning av CEF-stödprojekt
som intäktsförts under moment 12.31.10, av motsvarande anslag riktas 1 436 000 euro till projektet för utveckling av bangården i Åbo och ett dubbelspår Kuppis—Åbo, 829 000 euro till projektet Esbo stadsbana, 150 000 euro till projektet Kouvola—Kotka/Fredrikshamn för förbättring
av banan, 41 000 euro för annan planering av utvecklingsprojekt och 711 000 euro för tilläggsanslag som motsvarar justeringarna av fullmakter för banprojekt enligt tidigare beslut.
Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:
Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski
Fullmakten för projektet justeras med 4 600 000 euro från 139 000 000 euro till 143 600 000 euro. Justeringen av fullmakten föranleds av att kostnaderna har ökat till följd av att riskerna i samband med byggandet visat sig vara större än väntat och av att övriga kostnader för entreprenaden
ökat. Dessutom har kostnaderna ökat till följd av de åtgärder i samarbete med Försvarsmakten
som under projektets gång preciserats och som gäller byggandet av två reservlandningsplatser
jämte utrustning och anordningar på motorvägen.
Förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi, mötesspår
Fullmakten för projektet justeras med 1 500 000 euro från 15 000 000 euro till 16 500 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av realiserade höjningar av kostnadsnivån och identifierade
kostnadsrisker i anslutning till redan överenskomna entreprenader.
Förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, mötesspår
Fullmakten för projektet justeras med 3 500 000 euro från 23 000 000 euro till 26 500 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av realiserade höjningar av kostnadsnivån och identifierade
kostnadsrisker i anslutning till redan överenskomna entreprenader
Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi
Fullmakten för projektet justeras med 1 500 000 euro från 10 500 000 euro till 12 000 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av flera kostnadsrisker som eventuellt realiseras och av den
höjda kostnadsnivån.
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Idensalmi—Ylivieska, elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi
Fullmakten för projektet justeras med 3 500 000 euro från 55 000 000 euro till 58 500 000 euro.
Justeringen av fullmakten föranleds av de höjda priserna på råvaror och entreprenader för byggandet av banan, av brister i de nationella resurserna inom branschen och av utmaningarna att få
konkurrerande anbud vid konkurrensutsättningen av entreprenader.
Förlängning av slussarna i Saima kanal
Fullmakten för projektet justeras med 88 200 000 euro från 90 000 000 euro till 1 800 000 euro,
eftersom det för närvarande inte finns förutsättningar att främja projektet.
Höjning av vattennivån i Saima kanal
Fullmakten för projektet justeras med 4 700 000 euro från 5 000 000 euro till 300 000 euro, eftersom det för närvarande inte finns förutsättningar att främja projektet.
Planering av banan Seinäjoki—Vasa
Fullmakten för projektet justeras med 400 000 euro från 3 000 000 euro till 3 400 000 euro. Justeringen av fullmakten föranleds av ett större behov att planera projektet, en högre kostnadsnivå
för planeringen och av kostnadseffekterna av ändringar i projektets tidsplan. Dessutom har det i
projektet uppstått ett behov av nödvändiga tilläggsarbeten som bör göras för att en ändamålsenlig
planeringshelhet ska uppnås.
Som motivering till det nya projektet föreslås följande:
Rv 6 vid Koria
I projektet rv 6, vid Koria, förbättras riksväg 6 med en sträcka på ca 2 km väster om den nuvarande vägen genom en ny väglinje, som till största delen kan användas vid en senare större förbättring av riksväg 6. Dessutom förnyas den vägbro i Koria som korsar Lahtis—Kouvola-banan.
Bron är i dåligt skick. Syftet med projektet är att genom att avlägsna en vägsträcka som är i dåligt
skick på ett väsentligt sätt förbättra säkerheten vid och smidigheten för långväga transporter och
persontrafik.
Projektet ingår i Trafikledsverkets investeringsprogram och bristerna i servicenivån på riksvägarna har identifierats i den strategiska lägesbilden. Projektet främjar för sin del de mål som anges i
statens redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021—2032.
För projektet har det utarbetats en kostnads-nyttobedömning, enligt vilken förhållandet nytta/
kostnad är 0,7. Genom projektet minskar också det eftersatta underhållet av broar. Den största trafikmässiga nyttan uppstår genom tidsbesparingar för vägtrafikanterna.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-15 556 000
477 500 000
451 248 000
391 686 000
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20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet och vissa andra
uppgifter som omfattas av statligt stöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 700 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till att förbättra kvaliteten
på kommunikationsförbindelserna i passagerartågen.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 4 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av en
kvalitetsförbättring av kommunikationsförbindelserna i passagerartågen.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Momentets rubrik har ändrats.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

4 700 000
15 000 000
5 050 000
10 605 000

51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 500 000 euro.
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)
Anskaffningsstöd för renodlade eldrivna personbilar inklusive stöd för etanol- och
gaskonverteringar för personbilar
Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar
Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar
Anskaffnings- och konverteringsstöd (RRF pelare 3)
Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik (RRF pelare 3)
Säkerhetsverksamhet för vägtrafik
Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken
Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet
Totalt

9 500 000
4 500 000
5 000 000
2 500 000
1 500 000
8 600 000
841 000
3 800 000
36 241 000

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 9 500 000 euro av anskaffningsstöd för renodlade elbilar
inklusive konverteringar, 3 000 000 euro av anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar och
3 000 000 euro av anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar. Tilläggen hänför sig till en helhet som stöder försörjningsberedskapen och den gröna omställningen.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

15 500 000
20 741 000
98 760 000
61 041 000

55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av stöd till kollektivtrafiken i stora och medelstora stadsregioner och av köp och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken för att ersätta den
förlust av biljettintäkter till följd av ett lägre passagerarantal som orsakats av coronaläget, för att
kompensera närings-, trafik- och miljöcentralernas upphandling inom transportsektorn för ersättande av den trafik som bedrivs på marknadsvillkor samt för att kompensera de ökade trafikkostnaderna inom busstrafiken i stadsregionerna, framför allt bränslekostnaderna.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

48 000 000
47 000 000
105 724 000
167 324 000
319 474 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 320 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktas 307 000 euro för lönejusteringar och 70 000 euro i överföring från moment 32.30.51 av utgifter som hänför sig till kommunikationen inom reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 samt som avdrag 35 000 euro i
överföring till moment 32.01.02 av statsunderstödsuppgifter med anknytning till integrationen
och 22 000 euro för underhåll av SUPI-telefoner i överföring till moment 23.01.01.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

320 000
38 207 000
38 401 000
37 137 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 566 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 050 000 euro av uppgifter i anslutning till påskyndandet av tillståndsförfarandet för investeringar som gäller den gröna omställningen, 2 300 000 euro
av behandlingen av understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus i anslutning till den gröna omställningen, 1 816 000 euro av lönejusteringar, 70 000 euro av uppgifter vid Civiltjänstcentralen i anslutning till ordnandet av kompletterande tjänstgöring, 75 000 euro av tillståndsuppgifter enligt naturvårdslagen när det gäller artskydd och fåglar, 160 000 euro av en överföring av
kostnaderna för ändringar i systemet med torvstöd från moment 32.30.45, 60 000 euro av överföringen av telefontjänsten för torvbranschen från moment 32.01.03 och 35 000 euro av överföringen av statsunderstödsuppgifter med anknytning till integration från moment 32.01.01.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

6 566 000
194 857 000
188 670 000
187 350 000
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03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 764 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktas 2 666 000 euro för lönejusteringar, 1 630 000 euro i överföring från moment 32.30.51 av startup-försöken för unga samt som
avdrag 5 000 000 euro i överföring till moment 32.01.10 av finansieringen för projektet för digitalisering av arbets- och näringstjänsterna och 60 000 euro i överföring till moment 32.01.02 av
telefontjänsten för torvbranschen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-764 000
267 929 000
210 516 000
243 137 000

04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 228 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras
med stöd ur EU:s strukturfonder
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 återtas
500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
Återtagandet av anslaget och ändringen av motiveringen till momentet föranleds av återtagandet
av den regeringsproposition som gäller bildandet av GTK International Oy.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

228 000
32 845 000
33 347 000
34 386 000

05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 523 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget har reserverats 110 000 euro för en digital infrastruktur för invandring (RRF pelare 3).
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F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 128 000 euro för lönejusteringar vid Innovationsfinansieringsverket Business Finland och 605 000 euro för Business Finland Ab:s serviceavtal i anslutning till lönejusteringar samt som avdrag 210 000 euro i överföring
till moment 26.40.01 av anslag enligt återhämtnings- och resiliensplanen som reserverats för en
digital infrastruktur för invandring.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

523 000
108 763 000
107 268 000
112 280 000

06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 168 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

168 000
18 928 000
18 460 000
18 200 000

08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 610 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 250 000 euro av uppgifter i anslutning till påskyndandet
av tillståndsförfarandet för investeringar som gäller den gröna omställningen, 200 000 euro av
skötseln av verkställighetsuppgifter enligt förordningen om biocidprodukter och växtskyddsmedelsförordningen och 160 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

610 000
22 495 000
21 706 000
20 625 000

09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 73 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

73 000
8 586 000
8 076 000
7 029 000
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10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till löneutgifter för personal
som utnämnts till sin tjänst.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en överföring från moment 32.01.03 av finansieringen
för projektet för digitalisering av arbets- och näringstjänster.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut

5 000 000
32 880 000
21 200 000

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utvecklandet av cybersäkerheten och det hänför sig till
helheten för förstärkande av cybersäkerheten.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

78 000
101 503 000
109 303 000
107 703 000

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 20 650 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att 17 700 000 euro av anslaget och 87 800 000 euro av
fullmakten har reserverats för främjande av återanvändning och återvinning av material och restprodukter från industrin (RRF pelare 1), 1 650 000 euro av anslaget och 14 700 000 euro av fullmakten har reserverats för värdekedjan för mikroelektronik (RRF pelare 2) och 58 000 000 euro
av fullmakten har reserverats för finansieringen av lokomotivföretag (RRF pelare 3).
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 11 000 000 euro av en justering av utbetalningarna i fråga om det anslag som reserverats för främjande av återanvändning och återvinning av material
och restprodukter från industrin (RRF pelare 1), 1 650 000 euro av en justering av utbetalningarna i fråga om det anslag som reserverats för värdekedjan för mikroelektronik (RRF pelare 2) och
8 000 000 euro av en justering av utbetalningarna i fråga om det anslag som reserverats för finansieringen av lokomotivföretag (RRF pelare 3).
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-20 650 000
475 550 000
458 077 628
979 578 106
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41. Energistöd (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och fullmakten får användas till väteprojekt, projekt som gäller värdekedjan för batterier och pilotprojekt som hänför sig till teknik för
produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken som avses i statsrådets förordning om
finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (144/2014) och i statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön
tillväxt (1197/2020) samt i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/
2014 för företag och andra sammanslutningar för investeringsprojekt för miljöskydd som går utöver unionsnormerna eller som höjer nivån på miljöskyddet samt för investeringsprojekt för återvinning och återanvändning av avfall.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 får ingås nya förbindelser till ett belopp av
högst 671 280 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Genom tillägget till energistödet säkerställs att energistödet räcker till som stöd
för små och medelstora projekt, inklusive elektrifiering av fjärrvärmen och värmeproduktionen
inom småindustrin, samt till demostöd för stora projekt för utveckling och kommersialisering av
ny teknik som ersätter fossila bränslen. Genom väteprojekten säkerställs finansieringen av de investeringar som behövs för övergången till väteekonomi. Investeringar enligt batteristrategin
stärker Finlands ställning som målland för investeringar inom en hållbar och ansvarsfull värdekedja för batterier. Batteriinvesteringarna tryggar också försörjningsberedskapen på EU-nivå, eftersom de möjliggör en snabbare utfasning av fossila bränslen.
Av tillägget till bevillningsfullmakten föranleds 50 000 000 euro av energistöd, 50 000 000 euro
av väteprojekt och 25 000 000 euro av investeringar enligt batteristrategin. Frågan hänför sig till
den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den gröna omställningen.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
50 000 000 euro år 2023, 50 000 000 euro år 2024 och 25 000 000 euro år 2025.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
230 560 000
30 690 127
31 971 088

43. Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 87 000 000 euro.
Anslaget under momentet får användas till betalning av stöd enligt lagen om elektrifieringsstöd
till den energiintensiva industrin.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin.
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Genom elektrifieringsstödet till den energiintensiva industrin ersätts de indirekta kostnader som
utsläppshandeln medför för elpriset till de i lagen angivna sektorerna på basis av uppgifterna för
2021—2025. De sektorer som anges i lagen anses vara särskilt utsatta för en betydande risk för
koldioxidläckage på grund av den merkostnad som utsläppshandeln orsakar elpriset. Syftet med
elektrifieringsstödet är att förebygga risken för koldioxidläckage, trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra verksamhetsutövarna till att utveckla sin industriella produktion så att den
blir mer klimatneutral. Verksamhetsutövarna ska använda minst 50 % av det stöd som beviljats
till utvecklingsåtgärder genom vilka deras verksamhet blir mer klimatneutral.
Elektrifieringsstöd betalas på basis av uppgifterna för 2021—2025 med medel ur budgetarna för
2022—2026. Beloppet av det stöd som betalas ut beror bland annat på priset på utsläppsrätterna
och stödmottagarens elförbrukning eller produktionsvolym. Uppskattningen av det pris på en utsläppsrätt som ska tillämpas vid beräkningen av stödet är 27 euro 2022. Utbetalningen av stöd
begränsas på årsnivå till högst 150 000 000 euro. Lagen om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin innehåller bestämmelser om grunderna för beviljande av stöd och om beräkning
av stödbeloppet.
2022 II tilläggsb.

87 000 000

47. Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas i enlighet med förordningen
om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i
trafiken (178/2022).
Av anslaget har reserverats
1) 5 700 000 euro för projekt i grupp 1 (investeringsprojekt som gäller laddningspunkter för
snabbladdning av fordon)
2) 3 800 000 euro för projekt i grupp 2 (investeringsprojekt som gäller laddningspunkter för lokal
kollektivtrafik)
3) 1 900 000 euro för projekt i grupp 3 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för komprimerad biogas)
4) 2 500 000 euro för projekt i grupp 4 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för kondenserad biogas)
5) 1 100 000 euro för projekt i grupp 5 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för förnybart
väte).
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 5 000 000 euro av stödet till den offentliga distributionsinfrastrukturen för el och gas för transport och 10 000 000 euro av utvecklandet av den offentliga
distributionsinfrastrukturen för privattrafiken. Frågan hänför sig till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den gröna omställningen.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut
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15 000 000
13 200 000
8 000 000
7 400 000

48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 174 211 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av höjningen av marknadspriset på el.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-174 211 000
309 611 000
201 023 765
324 389 666

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 56 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att efterfrågan på lån i störningssituationer i anslutning
till covid-19-pandemin var mindre än beräknat.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-56 000 000
243 550 000
135 851 800
174 205 319

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av justeringar av utbetalningarna.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

6 100 000
8 250 000
14 206 000
17 086 657

30. Sysselsättning och företagsamhet
33. Stöd till torvföretagare (reservationsanslag 3 år)
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 återtas
30 585 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet av anslaget beror på den förändrade efterfrågan på torv.
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Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2021 bokslut

—
30 585 000

34. Statlig ersättning till kommuner för dröjsmål med det kommunförsök som gäller främjande
av sysselsättningen (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 450 000 euro.
Anslaget får användas till den kalkylerade ersättning som betalas till de kommuner som deltar i
kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen på grund av att inledandet av kommunförsöken fördröjdes 2021.
F ö r k l a r i n g : Avsikten var att de kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
skulle inledas vid ingången av 2021, men inledandet av försöken försenades med två månader
från den planerade tidpunkten. De kommuner som deltar i försöket ersätts för de kalkylerade kostnader som dröjsmålet orsakat.
2022 II tilläggsb.

4 450 000

41. Statsunderstöd för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.
Anslaget får användas till allmänt understöd som i enlighet med lagen om Jobbkanalen Ab (242/
2022) betalas till Jobbkanalen Ab.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.
F ö r k l a r i n g : Jobbkanalen Ab, ett nytt, helt statsägt bolag med statliga specialuppgifter, inleder sin verksamhet den 1 juli 2022. Bolaget har som mål att förbättra sysselsättningen av partiellt
arbetsföra och stödja övergångar från arbete till arbete och vidare till den öppna arbetsmarknaden
genom att erbjuda de anställda tillräckligt långvarigt arbete. Bolaget strävar efter att bedriva en
resultatrik verksamhet, men verksamheten syftar inte till att vara vinstgivande eller till att ge ägarna utdelning.
Bolagets affärsverksamhet ska vara sådan att den inte mer än minimalt snedvrider konkurrensen
i fråga om motsvarande utbud av tjänster som tillhandahålls av sammanslutningar som är verksamma på den öppna marknaden, såsom företag och organisationer. De tjänster som bolaget producerar prissätts enligt marknadsvillkor.
Anslaget riktas till bolaget för att kompensera de partiellt arbetsföras nedsatta arbetsförmåga,
kompetens och produktivitet.
2022 II tilläggsb.

10 000 000
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45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 160 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring av kostnaderna för ändringar i systemet
med torvstöd till moment 23.01.02.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut

-160 000
9 110 000
20 000 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 1 630 000 euro av en överföring av startup-försöken för
unga till moment 32.01.03 och 70 000 euro av en överföring av utgifterna för kommunikationen
i samband reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 till moment 32.01.01
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-1 700 000
284 526 000
283 571 000
332 914 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att av bevillningsfullmakten under momentet riktas
18 135 000 euro och av anslaget under momentet 33 284 000 euro till tekniskt bistånd under programperioden 2021—2027.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2022 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp
av 617 430 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av ökningen av bevillningsfullmakten föranleds 5 100 000 euro av en ombudgetering av de REACT-EU-bevillningsfullmakter som bedöms bli upplösta i slutet av programperioden 2014—2020 och 2 942 000 euro av en precisering av REACT-EU-finansieringen för
2022.
Av tillägget till bevillningsfullmakten är 4 595 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering
och 3 447 000 euro statlig medfinansiering.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 5 361 000 euro 2023 och
2 681 000 euro 2024.
Anslagsökningen på 13 149 000 euro för tekniskt bistånd under programperioden 2021—2027
föranleds av att utbetalningarna av tekniskt bistånd flyttas från 2021 till 2022. Fördelningen av
anslaget sker inom ramen för det anslag som beviljats tidigare.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
394 233 000
296 202 079
341 299 206

87. Kapitalinvestering i Jobbkanalen Ab (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.
Anslaget får användas för att höja Jobbkanalen Ab:s eget kapital.
Anslaget har som en del av återhämtnings- och resiliensplanen reserverats för Jobbkanalen Ab:s
verksamhet (RRF pelare 3).
F ö r k l a r i n g : Jobbkanalen Ab, ett nytt, helt statsägt bolag med statliga specialuppgifter, inleder sin verksamhet den 1 juli 2022. Bolaget har som mål att förbättra sysselsättningen av partiellt
arbetsföra och stödja övergångar från arbete till arbete och vidare till den öppna arbetsmarknaden
genom att erbjuda de anställda tillräckligt långvarigt arbete. Bolaget strävar efter att bedriva en
resultatirk verksamhet, men verksamheten syftar inte primärt till att vara vinstgivande eller till att
ge ägarna utdelning.
Bolagets affärsverksamhet ska vara sådan att den inte mer än minimalt snedvrider konkurrensen
i fråga om motsvarande utbud av tjänster som tillhandahålls av sammanslutningar som är verksamma på den öppna marknaden, såsom företag och organisationer. De tjänster som bolaget producerar prissätts enligt marknadsvillkor.
Anslaget riktas till betalning av det nya aktiebolagets eget kapital.
Anslaget finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. Reformen påverkar inte
målen för den gröna omställningen, men den stöder den digitala omställningen inom förvaltningen.
2022 II tilläggsb.

10 000 000

40. Specialfinansiering för företag
45. Temporärt bränslestöd för transportföretag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 75 000 000 euro.
Anslaget under momentet får användas till betalning av stöd enligt en lag om temporärt bränslestöd för transportföretag.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnar regeringen en proposition
till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag.
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Med det temporära bränslestödet för transportföretag kompenseras den plötsliga prisstegring på
flytande bränslen som inträffade till följd av Rysslands anfallskrig i februari 2022. Prisutvecklingen har gjort att företagen i transportbranschen hamnat i en svår situation. Stöd ska kunna erhållas för tre månader (februari—april 2022), och stödet ska enligt förslaget betalas som ett engångsbelopp i november 2022. Statskontoret ska vara statsbidragsmyndighet.
2022 II tilläggsb.

75 000 000

89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av kapitaliseringen av Business Finland Venture Capital Ab.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

30 000 000
19 400 000
19 100 000
14 900 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 270 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 327 000 euro med anledning
av lönejusteringar och som avdrag 45 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för slutförande
av organiseringen av ministeriets arkiv samt 12 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för en
uppgift som koordinator för internationella vattenfrågor.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

270 000
—
34 668 000
36 018 000
33 811 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 089 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 1 203 000 euro av tilläggsutgifter av engångsnatur för
hälso- och sjukvård för fångar till följd av covid-19-epidemin, 660 000 euro av tilläggsutgifter till
följd av behovet av inhyrd personal, 85 000 euro av anskaffningar av utrustning till följd av
covid-19-epidemin och 141 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

2 089 000
19 088 000
21 725 000
20 291 000
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07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 65 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

65 000
8 755 000
8 714 000
8 532 000

08. Utomstående hälsovårdstjänster för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att behovet av sådana krävande tjänster inom specialiserad sjukvård som köps av den offentliga hälso- och sjukvården har ökat.
2022 II tilläggsb.
2022 budget

1 100 000
1 700 000

25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en förbättring av funktionssäkerheten hos kritiska tjänster
i Kanta-tjänsterna.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

5 000 000
41 472 000
40 180 000
22 400 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 271 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds i huvudsak av ökade mervärdesskatteutgifter för anskaffning av covid-19-vaccin, vilka inte har beaktats i den ordinarie budgeten för 2022.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

4 271 000
20 729 000
27 754 454
19 753 893
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02. Tillsyn
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 284 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 114 000 euro av lönejusteringar, 85 000 euro av en höjning av nivån på den digitala säkerheten och 85 000 euro av ibruktagandet av säkerhetsnätstjänster och tryggandet av de mest kritiska informationssystemen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

284 000
16 952 000
14 996 000
14 278 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 387 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 280 000 euro av skötseln av tillsynsuppgifter och styrning enligt tobakslagen och 107 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

387 000
14 738 000
14 331 000
12 797 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

40 000
4 744 000
2 041 227
6 010 837

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 282 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut
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282 000
27 941 000
27 909 000
26 267 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 541 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag hänför sig till den ökning av hyreskostnaderna som
föranleds av ibruktagandet av nya lokaler.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

541 000
11 841 000
12 895 905
12 189 991

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 467 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 6 000 000 euro av tryggandet av institutets lagstadgade
verksamhet, 2 000 000 euro av uppgifter i anslutning till bevakning och bekämpning av globala
kriser, 51 000 euro av utgifter för verkställigheten av föräldraskapslagreformen, 1 050 000 euro
av det underskott som föranleddes av finansieringen av omkostnaderna 2021 för enheten för hälso- och sjukvård för fångar, 516 000 euro av lönejusteringar, 350 000 euro av utvecklandet av beredskapen att upptäcka cyberattacker och störningssituationer och 500 000 euro av en modernisering av infrastrukturen i syfte att minska arealen för eventuella attacker.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

10 467 000
62 526 000
76 701 000
74 098 000

25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2021
får användas till understöd som beviljas välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen som avses i 4 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021).
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av behovet att bevilja statsunderstöd även till välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
1 500 000
9 500 000
7 000 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2021
får användas till understöd som beviljas välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen som avses i 4 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021).
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken samt för andra omkostnader som föranleds av uppgifter som gäller
beredning, verkställighet och administration.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av behovet att bevilja statsunderstöd även till välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
20 000 000
24 000 000
10 000 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt
vissa tjänster
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om en extra justering av folkpensionsindexet den 1 augusti 2022.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

7 400 000
712 300 000
705 000 000
750 000 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 100 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en extra justering av FPL-indexet den 1 augusti 2022,
med hänvisning till förklaringsdelen under moment 33.10.57.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

14 100 000
5 000 000
1 085 034 000
965 045 577
1 272 275 095

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en extra justering av FPL-indexet den 1 augusti 2022,
med hänvisning till förklaringsdelen under moment 33.10.57.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

22 700 000
25 000 000
1 465 679 000
1 557 078 502
1 747 175 798

30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 400 000 euro av en extra justering av FPL-indexet den
1 augusti 2022, med hänvisning till förklaringsdelen under moment 33.10.57, och 4 300 000 euro
av en förlängning av de temporära undantagen till följd av covid-19 för tiden 1 juli—31 december
2022.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

6 700 000
1 000 000
2 168 750 000
2 127 844 343
1 981 208 187
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40. Pensioner
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en extra justering av FPL-indexet den 1 augusti 2022,
med hänvisning till förklaringsdelen under moment 33.10.57.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

38 100 000
3 785 500 000
3 693 874 633
3 735 222 539

50. Stöd till veteraner
50. Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en extra justering av FPL-indexet den 1 augusti 2022,
med hänvisning till förklaringsdelen under moment 33.10.57.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

100 000
7 700 000
10 159 813
11 605 399

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
och socialvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till kostnader för att höja
den nationella beredskapsnivån inom social- och hälsovården och till att ersätta samkommunerna
för dessa kostnader.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget har reserverats
5 000 000 euro för att i enlighet med 17 § 1 mom. i barnskyddslagen (417/2007) täcka kostnaderna för ordnande av barnskydd för de barn och unga som flytt kriget och anlänt från Ukraina och
som omfattas av barnskyddet.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget förutom för olyckssituationer
får användas för ersättande av kostnader som föranleds av skötseln av och beredskapen inför andra allvarliga störningssituationer.
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Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget får användas för stödjande av
planeringen och uppstarten av de beredskapscenter som avses i 51 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård med hjälp av statsunderstöd.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget riktas 20 000 000 euro till en höjning av den normala nationella beredskapsnivån inom social- och hälsovården genom att Försörjningsberedskapscentralen, Institutet för hälsa och välfärd och sjukvårdsdistrikten ersätts för anskaffningar av material och läkemedel. Beredskapen gäller särskilt de mest kritiska förnödenheterna och läkemedlen inom socialoch hälsovårdstjänsterna. Frågan hänför sig till den helhet som stöder försörjningsberedskapen.
Av tillägget är 5 000 000 euro ett tillägg av engångsnatur för uppstart av beredskapscenter för social- och hälsovården.
Av tillägget har 5 000 000 euro reserverats för att ersätta kostnaderna för barnskyddet för barn
och unga som anlänt från Ukraina och som omfattas av barnskyddet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

30 000 000
350 000
350 000
2 150 000

31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag som anvisats för avlönande av personal
får användas till löneutgifter för tjänstemän som utnämnts till sin tjänst och till andra omkostnader som föranleds av avlöningen.
F ö r k l a r i n g : Genom ändringen av motiveringen blir det möjligt att placera också tjänstemän
som utnämnts till sin tjänst i tidsbundna projektuppgifter.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
2 800 000
2 800 000
1 600 000

38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag för avlönande av personal som överförts från 2021 får användas till löneutgifter för tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.
F ö r k l a r i n g : Kompletteringen av motiveringen föranleds av behovet att i tidsbundna covid19-uppgifter också använda den arbetsinsats som tjänstemän som utnämnts till sin tjänst kan bidra
med.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2021 bokslut
2020 bokslut

—
—
1 615 000 000
206 000 000

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 45 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2021
får användas till understöd som beviljas välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen som avses i 4 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021).
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det anslag som anvisats för avlönande
av personal får användas till löneutgifter för tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till understöd
som beviljas kommuner för förbättrande av tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 50 000 000 euro i överföring
till moment 28.70.05 för stödbeslut avsedda för ersättning av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens nödvändiga IKT-ändringskostnader och som tillägg 5 000 000 euro för förbättrande av tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

-45 000 000
-15 000 000
132 420 000
184 800 000
108 910 000

61. Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag som anvisats för avlönande av personal
får användas till löneutgifter för tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.
F ö r k l a r i n g : Motiveringen kompletteras för att också ordinarie tjänstemän ska kunna placeras i tidsbundna uppgifter inom Finlands program för hållbar tillväxt.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut

—
132 500 000
45 000 000

33.70
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70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget för 2020—2022 får användas för vederlagsfri
överlåtelse av covid-19-vacciner samt för kostnader för överlåtelse, försäljning och bortskaffande
av vacciner.
F ö r k l a r i n g : Till Finland anländer covid-19-vacciner över det nationella behovet våren 2022.
Avsikten är att de vacciner som inte används i första hand ska styras till de övriga EU-länderna
eller till donationer till tredjeländer antingen via mekanismen för samarbete kring vacciner,
COVAX, eller bilateralt. Dessutom utreds möjligheten att sälja vacciner vidare till sådana medelinkomstländer eller höginkomstländer som behöver dem.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 I tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
70 500 000
31 590 000
311 840 000
243 740 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 223 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro för påskyndande av vindkraftsbyggandet som en del av den helhet som stöder försörjningsberedskapen och
den gröna omställningen, 50 000 euro för tilläggsuppgifter som föranleds av revideringen av klimatlagen, 227 000 euro på grund av lönejusteringar och 82 000 euro i överföring från moment
26.01.01 för anställning av en specialmedarbetare och en assistent samt som avdrag 1 000 000
euro i överföring till moment 35.10.52 för genomförande av ett informationssystemprojekt inom
naturvården, 100 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för ändringar som gäller miljöministeriets lokaler och 36 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för finansiering av Finlands
koordinator för internationella vattenfrågor.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till klimatlag (RP 27/2022 rd).
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

223 000
33 857 000
33 202 000
35 701 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 199 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

199 000
24 461 000
24 177 000
23 440 000
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10. Miljö- och naturvård
20. Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter som föranleds
av övervakning av vrak som medför risk för miljöskada och förberedelser inför saneringar.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till anställning av visstidsanställd
personal motsvarande högst tre årsverken.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades under momentet i budgeten för 2020 återtas
1 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen föranleds av behovet att använda anslaget även för
övervakning av vrak som medför risk för miljöskada och för kostnader i anslutning till förberedelser inför sanering, inklusive extra personalresurser.
Återtagandet av anslaget föranleds av att den krävande tömningen av ett djupt liggande vrak, som
ingår i programmet för effektiviserat vattenskydd, senareläggs till 2023. Anslaget återbudgeteras
för tömningsinsatsen i budgetpropositionen för 2023.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
2 440 000
1 900 000
4 400 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 815 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får användas
1) för skyddet av Östersjön och för vattenskydd samt för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattenskyddet och för att främja verkställandet av
planerna samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna
2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande
av den marina undervattensmiljön
3) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd
och miljösanering samt för uppföljning och betalning av ersättningar för jour i samband med
mark- och vattenskydd
4) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra tjänster
som gäller miljöuppgifter
5) för att producera miljöinformation
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6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter
7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken
8) för att främja bekämpningen av klimatförändringen i områdesanvändningen
9) för utvecklingsuppgifter och projekt som främjar den cirkulära ekonomin och bioekonomin
10) för beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning samt beredning av verkställigheten av avfallslagstiftningen
11) för avlönande av personal motsvarande högst 180 årsverken, varav visstidsanställd personal
motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 7 och visstidsanställd personal
motsvarande högst 158 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna
12) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras
med stöd ur EU:s fonder
13) för kostnader i anknytning till pilotförsök med ekologisk kompensation.
14) till projekt- och tillståndsförberedelser för investeringar i grön omställning som ska finansieras med återhämtningsmedel
15) till betalning av understöd och andra stöd.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till
arbetsgivaren.
Av anslaget reserveras 1 850 000 euro för stärkande av tillståndsresurserna vid närings-, trafikoch miljöcentralerna (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 3 000 000 euro i överföring
till moment 35.10.61 (återvinning av näringsämnen) och som tillägg 150 000 euro för verkställigheten av klimatlagen samt 35 000 euro för verkställigheten av avfallslagen och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.
Främjandet av återvinningen av näringsämnen (RRF pelare 1) överförs till moment 35.10.61 som
en del av den föreslagna ökningen av anslaget för återvinning av näringsämnen i syfte att främja
den helhet som utgörs av den gröna omställningen och försörjningsberedskapen. På motsvarande
sätt stryks främjandet av återvinningen av näringsämnen från användningsändamålen under detta
moment.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning
av grå ekonomi (RP 46/2022 rd).
I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till klimatlag (RP 27/2022 rd).
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2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut
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-2 815 000
28 005 000
26 185 000
24 335 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 314 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgör 1 000 000 euro en överföring från moment 35.01.01 för genomförande av informationssystemprojektet inom naturvården och 314 000 euro föranleds av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 314 000
56 754 000
70 942 000
71 462 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till understöd, anskaffningsutgifter och andra konsumtionsutgifter inom investerings- och FoUI-projekt för återvinning
och tillvaratagande av näringsämnen.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst 34 årsverken och andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget reserveras 3 000 000
euro för återvinning av näringsämnen (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget utgör 3 000 000 euro en överföring från moment 35.10.22, genom
vilken man genomför den gröna omställningen i återhämtnings- och resiliensplanen genom att
stödja FoUI-projekt som främjar återvinning av näringsämnen och 15 000 000 euro föranleds av
främjandet av återvinningen av näringsämnen som en del av den helhet som gäller försörjningsberedskapen och den gröna omställningen, varav forskningens, utvecklingens och innovationsprojektens andel är 8 000 000 euro och investeringsstödens andel 7 000 000 euro.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

18 000 000
20 722 000
19 067 000
46 792 000
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20. Samhällen, byggande och boende
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 194 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 140 000 euro av de personalresurser som behandlingen
av energiunderstöd för bostadshus kräver och 54 000 euro av lönejusteringar.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

194 000
6 792 000
6 563 000
6 115 000

34. Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 860 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får användas
1) till understöd som av anslaget för återhämtnings- och resiliensplanen med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, församlingar och föreningar för slopande av oljeuppvärmningssystem i sina byggnader och för byte av uppvärmningsform från oljeuppvärmning till
andra uppvärmningsformer.
2) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, församlingar och föreningar för slopande av olje- eller gasuppvärmningssystem i sina byggnader och för
byte av uppvärmningsform från olje- eller gasuppvärmning till andra uppvärmningsformer.
Understöd beviljas dock inte om uppvärmningssystemet ändras till ett byggnadsspecifikt uppvärmningssystem som använder fossila bränslen, om ett oljeuppvärmningssystem ändras så att
det fungerar med förnybar eldningsolja eller om ett gasuppvärmningssystem ändras så att det
fungerar med biogas. Av anslaget för återhämtnings- och resiliensplanen beviljas inte understöd
för en övergång till fjärrvärme.
Understödet beviljas till ett belopp av 20 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till
följd av understödsbeslutet.
Understödet beviljas till kommunerna för 30 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till
följd av ett understödsbeslut enligt punkt 2.
De understöd som beviljas kommunerna höjs med 5 procentenheter om kommunen har anslutit
sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.
Som stödberättigande kostnader godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, anordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader
för byggande av anslutning samt kostnader för styrnings- och automationssystem och avlägsnande av oljecisterner.
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Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Betalningen
sker enligt de faktiska kostnaderna.
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är statsbidragsmyndighet.
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för
samma ändamål.
Av anslaget reserveras 4 900 000 euro för understöd för slopande av oljeuppvärmning (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
F ö r k l a r i n g : Tillägget hänför sig till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den
gröna omställningen och till målet att avstå från olje- och gasuppvärmning i fastigheter som ägs
av kommuner, församlingar och föreningar. Stödet utvidgas så att det också täcker kostnader för
slopande av gasuppvärmning.
Av anslaget under momentet finansieras 4 900 000 euro med medel från återhämtnings- och resiliensplanen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

9 860 000
4 900 000
—
14 895 000

37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 250 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får användas
1) i fråga om det anslag som finansieras från återhämtnings- och resiliensplanen, för myndighetsbehandlingen av planläggning av, tillstånd för och anknytande utredningar till de investeringsprojekt för den gröna omställningen som i första hand finansieras med medel ur återhämtningsinstrumentet och som motsvarar målen för återhämtningsinstrumentet
2) till myndighetsbehandlingen av planläggning av, tillstånd för och anknytande utredningar samt
regionala utredningar till investeringsprojekt för den gröna omställningen
3) till planläggning, tillstånd och anknytande utredningar samt regionala utredningar som styr utbyggnaden av vindkraft.
Med investeringar enligt punkt 2 som gäller den gröna omställningen avses investeringar som direkt eller indirekt främjar utsläppsminskningar, cirkulär ekonomi eller minskad användning av
naturresurser i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH). I regionala
utredningar ska också konsekvenser enligt principen om att inte orsaka betydande skada granskas.
Miljöministeriet beviljar understöd med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Understöd kan
beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem. När det gäller kommunernas understöd
hör miljöministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna.
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Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen utöver den gröna omställningen och utbyggnaden av vindkraft behandlar andra behov av styrning kan understöd beviljas endast för den del
av kostnaderna som föranleds av styrningen av den gröna omställningen eller utbyggnaden av
vindkraft.
Av anslaget reserveras 750 000 euro för finansiering av projekt som finansieras med återhämtningsinstrumentet (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Av det anslaget kan 2 % användas för anställande av personal vid miljöministeriet.
F ö r k l a r i n g : Tillägget hänför sig till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den
gröna omställningen. Anslagets användningsändamål ska i större utsträckning än tidigare utöver
de investeringsprojekt som finansieras med medel ur återhämtningsinstrumentet också omfatta
stödjandet av andra investeringsprojekt som främjar den gröna omställningen samt främjandet av
utbyggnaden av vindkraft.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

1 250 000
750 000
250 000
2 000 000

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst sex årsverken.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget reserveras 8 500 000 euro för utgifter som föranleds som en del av återhämtnings- och resiliensplanen (RRF pelare 1), varav
högst 2 % kan föranledas av anställning av personal.
F ö r k l a r i n g : Tillägget hänför sig till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den
gröna omställningen.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

20 000 000
8 500 000
15 000 000
7 000 000

56. Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro.
Motiveringen under momentet ändras som följer:
Anslaget får användas
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för slopande av oljeuppvärmningssystemet och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer på det sätt som föreskrivs i förordning (803/2021)
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2) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för slopande i småhus av ett huvudsakligt uppvärmningssystem som använder naturgas och för ändring
av uppvärmningsformen från gasuppvärmning till andra uppvärmningsformer
3) till information om understödet samt till betalning av konsumtionsutgifter som hänför sig till
beredning av handlednings- och instruktionsmaterial avsedda för dem som ansöker om understöd
och till inforationsstödet till dem som ansöker om understöd.
När man avstår från ett uppvärmningssystem som använder naturgas kan understöd beviljas för
kostnader som föranleds av avlägsnande av ett huvudsakligt uppvärmningssystem som använder
fossil naturgas i ett småhus för boende året runt och ändring av uppvärmningsformen till andra
uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder
fossila bränslen. Understöd beviljas dock inte om ett gasuppvärmningssystem ändras så att det
fungerar med biogas. Understödet beviljas till ett belopp av 4 000 euro per gasuppvärmningssystem i småhus, när man övergår från gasuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luftvattenvärmepump, och till ett belopp av 2 500 euro per gasuppvärmningssystem i småhus när
man övergår från gasuppvärmning till andra uppvärmningssystem. Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Understöd kan beviljas för kostnader som
uppstått efter den 7 april 2022. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna. Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller
bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget.
Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen och utbetalningen sköts av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.
Understöd kan inte beviljas, om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål eller
om bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler
om statligt stöd.
Av anslaget reserveras 28 900 000 euro för understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus
(RRF pelare 1) i enlighet med förordning 803/2021 som en del av återhämtnings- och resiliensplanen, dock så att understöd till denna del inte beviljas för en övergång till fjärrvärme.
F ö r k l a r i n g : Tillägget hänför sig till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den
gröna omställningen. Understödet utvidgas så att det utöver kostnaderna för slopande av oljeuppvärmning också täcker kostnaderna för slopande av uppvärmning med naturgas.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

40 000 000
28 900 000
34 440 000
28 670 000

60. Överföring till Statens bostadsfond
Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas understöd för bostadsbyggnader för åtgärder som syftar till
förbättrad energieffektivitet samt smart och flexibel energiförbrukning som ökar försörjningsberedskapen till ett belopp av sammanlagt högst 60 000 000 euro på det sätt som föreskrivs genom
förordningen om energiunderstöd för bostadshus åren 2020—2022 (1341/2019).
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Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2022 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas understöd för byte av bostadsbyggnaders värmeväxlare
så att de lämpar sig för lågtempererad fjärrvärme till ett belopp av högst 10 000 000 euro på det
sätt som föreskrivs genom den förordning som ska utfärdas.
F ö r k l a r i n g : Ändringarna i motiveringen hänför sig till den helhet som stöder försörjningsberedskapen och den gröna omställningen. Understöd kan också beviljas vid en övergång till lågtempererad fjärrvärme.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

—
—
—
—
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 167 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en justering av kalkylen för ränteutgifter i enlighet med
utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna, mot bakgrund av höjningen av räntenivåerna i euroområdet. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: -0,3 procent kort
ränta för ränteperioder på tre månader och 1,2 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.
2022 II tilläggsb.
2022 budget
2021 bokslut
2020 bokslut

167 000 000
507 000 000
775 824 349
890 991 520

