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Protokollsanteckningar
Regeringens förhandlingar om budgetpropositionen för 2021 den
14–15 september 2020
Regeln för utgiftsramen och genomförandet av hybridstrategin
I mars 2020 konstaterade regeringen i samverkan med republikens president att
undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Dessutom började
beredskapslagen tillämpas. I detta läge har utgiftsramen för statsfinanserna inte utgjort en
begränsning under 2020, under vilket flera tidsbegränsade och riktade åtgärder har införts bland
annat i syfte att bekämpa hälsomässiga och ekonomiska följder av coronaviruset.
I regeln för utgiftsramen för valperioden, som det beslutades om i regeringsprogrammet, görs det en
medveten tillfällig anteckning om år 2021, på grund av att coronavirusepidemin inte är över: alla
direkta kostnader som hänför sig till coronavirusepidemin, såsom utgifter för testning och höjd
testkapacitet, spårning, karantän, vård av patienter och hälsosäkerhet i samband med resor samt
vaccin, täcks till fullt belopp som utgifter utanför ramen i budgeten för 2021 och vid behov i
tilläggsbudgetarna.
På grund av den stora osäkerhet som hänför sig till coronavirusläget reserveras dessutom ytterligare
500 miljoner euro för 2021 för sådana utgifter av engångskaraktär och finanspolitiskt obligatoriska
utgifter som epidemiläget föranleder. Om det uppstår mindre av ovannämnda utgifter än vad som
reserverats i ramen, används skillnaden inte till att öka övriga utgifter.
Regeringen har förbundit sig till det ramförfarande inom statsfinanserna som gäller utgifterna inom
budgetekonomin och som beskrivs i bilaga 3 till regeringsprogrammet. Åtgärder enligt
regeringsprogrammet samt övriga åtgärder genomförs i den utsträckning som är möjlig inom ramen
med beaktande av det som anges ovan.

Kostnader orsakade av coronavirusepidemin
Alla direkta kostnader som hänför sig till coronaviruspandemin, såsom utgifter för testning och höjd
testkapacitet, spårning, karantän, vård av patienter och hälsosäkerhet i samband med resor samt
vaccin, täcks till fullt belopp som utgifter utanför ramen i budgeten för 2021 och vid behov i
tilläggsbudgetarna.
Kostnaderna ersätts till fullt belopp så länge smittoläget och genomförandet av hybridstrategin
kräver det.
I den ovannämnda helhet som ska täckas som utgifter utanför ramen inkluderas i detta skede
följande:


För testning enligt hybridstrategin reserveras det 1,4 miljarder euro i budgetpropositionen
för 2021 och 355 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen för hösten 2020. Dessutom
reserveras det 30 miljoner euro för testteknik för 2021. När kostnadskalkylerna för 2021
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preciseras, justeras anslaget enligt behov i tilläggsbudgetarna med iakttagande av principen
om full ersättning. Om anslag som har reserverats för testning förblir oanvända, används
skillnaden inte till att finansiera andra utgifter.


I budgetpropositionen för 2021 reserveras det 30 miljoner euro till kommunerna och
sjukvårdsdistrikten för de tilläggskostnader för stärkande av hälsosäkerheten vid
gränsövergångsställena som inte hänför sig till testning.



För de övriga direkta kostnader som coronaviruset orsakat sjukvårdsdistrikten och
kommunerna reserveras det 200 miljoner euro i budgetpropositionen för 2021.

De föreslagna anslagen tas in i budgetpropositionen under moment 30.70.22, och de preciseras
enligt behov i den kompletterande budgetpropositionen och i tilläggsbudgetpropositionerna under
2021.
I samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet planeras ett
understödssystem för ovannämnda kostnader för kommuner och sjukvårdsdistrikt så att
incitamenten för kostnadseffektiv verksamhet kvarstår. Huvuddragen i understödssystemet avgörs
före den kompletterande budgetpropositionen.

Eftersatt behov av vård och service
Coronavirusepidemin har orsakat ett eftersatt behov av vård inom hälso- och sjukvården och ett
eftersatt behov av service inom socialvården, och för att lösa situationen krävs tilläggsresurser och
nya tekniska lösningar. Regeringen förbinder sig att åtgärda den eftersatta vården och servicen med
en helhet på 450 miljoner euro 2021–2023. Samtidigt genomförs en styrmekanism som säkerställer
att de resurser som riktas till helheten genuint minskar den eftersatta vården och servicen. Helheten
bereds i mellan social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet och avsikten är att inkludera
en fullmakt i den kompletterande budgetpropositionen för 2021 eller i den första
tilläggsbudgetpropositionen för 2021. Avsikten är att i finansieringen i tillämpliga delar utnyttja
medlen i EU:s instrument för återhämtning och resiliens.

Annat ekonomiskt stöd till kommunerna
Kommunalekonomin stärks dessutom genom följande stödhelhet:





En temporär höjning av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter för 2021
(550 miljoner euro).
En ökning av engångsnatur på 300 miljoner euro för statsandelarna för basservice (28.90.30)
för 2021, för att kompensera kommunerna bl.a. för minskade skatteinkomster till följd av
coronavirusepidemin. Av denna summa delas 20 miljoner euro ut som en ökning av
statsandelar enligt prövning. Ökningen riktas i princip enligt samma fördelningsgrunder som
i stödpaketet för 2020.
En ökning av engångsnatur på 400 miljoner euro för statsandelarna för basservicen
(28.90.30) för 2020 och på 200 miljoner euro för sjukvårdsdistrikten för 2020. Ökningen
riktas i princip enligt samma fördelningsgrunder som i stödpaketet för 2020.

När det gäller 2022 granskas läget för kommunalekonomin separat och beslut om lösningar fattas
till hösten 2021.
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Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av
penningspelsverksamhet
År 2021 kompenseras förmånstagarna till fullt belopp för lägre intäktsföring av avkastningen av
penningspelsverksamhet. Som jämförelseobjekt används nivån på intäktsföringen 2019.
Kompensationen (347 miljoner euro) finansieras genom en sänkning av lotteriskatten (inverkan på
intäktsföringen 80 miljoner euro), med budgetmedel med ramverkningar (152,2 miljoner euro,
varav 141,5 miljoner euro inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och 10,7
miljoner euro inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde) och genom en överföring
av outdelade vinster (114,8 miljoner euro inom social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde). Ändringarna tas in i budgetpropositionen.
Intäktsföringen av avkastningen av penningspelsverksamhet beräknas de kommande åren vara lägre
än i dagens läge. Kompensationen ska fortgå efter 2021, men då kommer det inte att vara möjligt att
kompensera för de minskade intäkterna till fullt belopp med budgetmedel.
Revidering av lotterilagen
För att säkerställa ett system med ensamrätt att kanalisera spelandet ska projektet för revidering av
lotterilagen drivas vidare utan dröjsmål i enlighet med regeringsprogrammet. Målet är att en
proposition ska överlämnas till riksdagen före juni 2021. I lagen kommer det att tas in en spärr mot
penningöverföringar. Vid genomförandet av spärrningarna av betalningsrörelse avgörs
Ålandsfrågan i enlighet med vad som överenskommits vid regeringsförhandlingarna.
Om de EU-rättsliga ramvillkoren tillåter det och lotterilagen har träder i kraft drivs också åtgärder
för att möjliggöra Veikkaus Ab:s internationella affärsmöjligheter (BtoB) vidare utan dröjsmål.
Veikkaus kan inleda de tekniska förberedelserna i ärendet.
För att säkerställa att reformen framskrider snabbt och för att trygga uppföljningen av andra
penningspelspolitiska frågor bildas en grupp av de ministrar som är centrala med tanke på ärendet.
Till gruppen ska det rapporteras hur helheten framskrider. Utöver inrikesministeriet är dessutom
ägarstyrningen vid statsrådets kansli samt justitieministeriet, finansministeriet, undervisnings- och
kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet
representerade.
Lotterilagen kommer att innehålla åtgärder för ansvarsfullhet i fråga om användningen av spelardata
bl.a. inom forskning, i anknytning till en modell för ansvarsfulla kundrelationer och i samband med
bekämpning av problemspelande samt införande av obligatorisk identifiering i samband med
penningspel av alla former i enlighet med de planer som Veikkaus presenterat. Bekämpningen av
problemspelande, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för, stärks genom ett separat
program.
Stöd riktas till Veikkaus förslag och åtgärder för att påskynda och utvidga den obligatoriska
identifieringen samt minska antalet spelautomater.
I samband med projektet för revidering av lotterilagen utreds möjligheten att inkludera
kanaliseringsuppgiften i lagstiftningen utan att ändra grunderna för systemet med ensamrätt och
med beaktande av de EU-rättsliga ramvillkoren.
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Förlängning av undantagen i utkomstskyddet för arbetslösa
Den 2 juni 2020 fattade regeringen i samband med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ett beslut
enligt vilket de temporära ändringar i arbetslagstiftningen och den sociala tryggheten (inklusive
utkomstskyddet för företagare) som gjorts på grund av coronavirusläget fortsätter till och med den
31 december 2020.
Regeringen konstaterar att de temporära ändringar som gäller till och med den 31 december 2020
även inkluderar en temporär ändring av rörlighetsunderstödet och en temporär ändring som innebär
en höjning av det skyddade beloppet (kostnad 11,2 miljoner euro) samt stöd till företagarkassan
(kostnad 2,2 miljoner euro). Dessa finansieras i tilläggsbudgeten hösten 2020.

Energiskatter
Beskattningen av uppvärmningsbränslen höjs vid ingången av 2021 med ett nettobelopp på 105
miljoner euro. Vidare slopas 0,9-beräkningsregeln i fråga om kraftvärme. Skatten på torv höjs med
2,7 euro/MWh som en del av skatteförhöjningen för uppvärmningsbränslen. Skatteåterbäringen till
energiintensiva företag minskas på det sätt som anges nedan.
Vid beskattningen av torv införs 2022 en mekanism för lägsta pris som tillsammans med priset på
utsläppsrätter säkerställer att användningen av torv för energiändamål minskar med åtminstone
hälften före målåret 2030 i enlighet med regeringsprogrammet. Beslut om detaljerna i mekanismen
fattas vid ramförhandlingarna 2021 på basis av en sakkunnigberedning (finansministeriet, arbetsoch näringsministeriet, Klimatpanelen, Afry, Teknologiska forskningscentralen VTT och Statens
ekonomiska forskningscentral), och vid beredningen hörs representanter för branschen, såsom Finsk
Energiindustri rf och Suomen Turvetuottajat ry. Det bör säkerställas att gagnvirke inte styrs till
förbränning.
År 2021 sänks elskatten för industrin till den miniminivå som EU tillåter. Samtidigt försvinner
ungefär två tredjedelar av skatteåterbäringen för energiintensiva företag automatiskt, i och med att
skatten inte längre betalas tillbaka i fråga om elskatten.
Den återstående skatteåterbäringen till energiintensiva företag slopas från och med 2021 inom en
tidsfrist på fyra år, så att företagen från och med 2025 inte längre är berättigade till återbäring.
Avskaffandet av stödet genomförs så att energiskattebördan för de företag som drabbas hårdast av
ökningen av nettoskattebördan stiger kraftigare först i slutskedet av övergångsperioden. Dessutom
är avsikten att genomföra sänkningen av stödbeloppet så jämnt som möjligt utifrån dessa
utgångspunkter.
Med hjälp av det befintliga energistödet stöds industrins övergång till utsläppsfri teknik.
Investeringsstöd kan beviljas per anläggning även efter övergångsperioden.

Elektrifieringsstöd för industrin ersätter kompensation vid utsläppshandel
Den nuvarande kompensationen vid utsläppshandel upphör i enlighet med den gällande
lagstiftningen. I stället skapas ett nytt elektrifieringsstöd för energiintensiva företag som allt
effektivare sporrar till klimatneutral produktion och till elektrifiering av energiintensiva företag och
som beaktar den kostnadsrelaterade konkurrenskraften. Företagen ska använda elektrifieringsstödet
t.ex. för förbättring av energieffektiviteten eller elektrifiering av processerna eller för andra
betydande åtgärder för att minska utsläppen samt för produktion och upphandlingskontrakt när det
gäller el från förnybara energikällor.
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Elektrifieringsstödet bereds för åren 2021–2025. Regeringen anser att det är viktigt att lösningarna i
fråga om stöd och skatter är förutsägbara och långsiktiga även efter denna period. Regeringen anser
att det är viktigt att EU:s koldioxidtullar bereds och genomförs snabbt.

Rättvis omställning
En minskad användning av torv förutsätter att energibolagen investerar i ny teknik och
energiproduktion. Regeringen använder en del av fonden för en rättvis omställning (FRO) till att
stödja investeringar som ersätter torv. Genom samma fond stöds också anpassningen för de
torvföretagare och torvarbetare som förlorar sin näring, samt diversifieringen av
näringsverksamheten i målområdena på bred front.

Andra riktlinjer i fråga om energiskatten
Överföringen av sådana värmepumpar och datorhallar som producerar värme till fjärrvärmenätet till
skatteklass II för elström i enlighet med regeringsprogrammet ska genomföras så snabbt som
möjligt så att ändringarna kan träda i kraft under 2021. En modell som är ändamålsenlig med tanke
på uppnåendet av utsläppsminskningsmålen och en neutral behandling av aktörerna utreds. Detta
förutsätter en EU-rättslig bedömning, som ska inledas så fort som möjligt.
Under hösten inrättar regeringen ett beredningsorgan som senast före utgången av 2021 ska ha
utarbetat en färdplan för energibeskattningen, som tillsammans med utsläppshandeln bidrar till att
uppnå målet om klimatneutralitet 2035. Vid beredningen bedöms hur skattebasen i samband med
utsläppsminskningar och tekniska förändringar ska tryggas på ett socialt och regionalt rättvist sätt
med beaktande av näringslivets verksamhetsförutsättningar. Färdplanen ger en förutsägbar bild av
utvecklingen av energibeskattningen. I arbetet beaktas arbetsgruppsrapporten om
energibeskattningen. Senast i slutet av 2021 fattas beslut om de åtgärder i färdplanen som inleds
under regeringsperioden. Beredningsorganet rapporterar om sitt arbete till finansministern och till
ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

Anställningsförmåner inom trafiken
Vid ingången av 2021 genomförs en skattereform av anställningsförmånerna inom trafiken, som
bidrar till övergången till utsläppssnåla transporter. Beskattningsvärdet för renodlade elbilar som
används som tjänstebilar sänks med 170 euro i månaden för åren 2021–2025. Förmånen att ladda
elbilar på arbetsplatsen och vid laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten blir en
skattefri förmån 2021–2025. En laddningsanordning för en eltjänstebil ska betraktas som en del av
en tjänstebils tilläggsutrustning. Beskattningen av personalbiljetter förenklas genom att den övre
gränsen för skattefriheten fastställs till 3 400 euro och genom att man samtidigt slopar andelen
mellan 300 och 750 euro, som betraktas som skattepliktig inkomst. En tjänstecykel ska vara en
skattefri förmån upp till ett belopp av 1 200 euro per år. Den skattefria delen av det så kallade
servicepaketet för mobilitet ska fastställas på motsvarande sätt som övriga skattefria
anställningsförmåner. I paketet kan således skattefritt ingå både personalbiljetter för
kollektivtrafiken och en cykelförmån upp till ovannämnda belopp.
Den fortsatta beredningen av reformen av beskattningen av tjänstebilar slutförs före
ramförhandlingarna 2021 så att beskattningen styr valet av tjänstebil till en utsläppssnål bil. I detta
sammanhang bedöms hur man genom beskattningen ska kunna uppmuntra människor till att utöver
renodlade elbilar köpa gasbilar och laddhybridbilar. Vid beredningen beaktas den administrativa
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effektiviteten i genomförandet. Målet är att under de närmaste åren få ut ett stort antal utsläppssnåla
och lätt begagnade tidigare tjänstebilar på marknaden till ett rimligt pris.

Utsläppsbaserad konsumtionsskatt och brett baserad förpackningsskatt
Inom ramen för ett forskningsprojekt utreds före ingången av 2022 på vilka grunder och på vilket
sätt styrningen av utsläppen av konsumtionen kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är
att utveckla bedömningen av livscykelutsläppen i fråga om livsmedel och andra konsumtionsvaror i
syfte att rikta beskattningen så att den beaktar konsekvenserna för klimatet och miljön. Med tanke
på effektiviteten och genomförbarheten i styrningen av utsläpp bör dock även andra styrmetoder än
konsumtionsbeskattningen utvärderas.
Under hösten 2020 inleder regeringen ett utredningsarbete om en brett baserad skatt på
förpackningar som tillverkats av icke förnybara naturresurser. Beslut om sådan beskattning som
främjar cirkulär ekonomi, dvs. förpackningsskatt, skatt på avfallsförbränning och en höjning av
avfallsskatten för deponiavfall fattas i samband med budgetförhandlingarna under hösten 2021 och
2022.

Övriga skatteändringar
Regeringen bereder ett tidsbundet incitament för forskningssamarbete, vars detaljer specificeras
efter remissbehandlingen.
Som en åtgärd till stöd för småföretagare höjs den nedre gränsen för mervärdesskatten från 10 000
euro till 15 000 euro vid ingången av 2021. Eurobeloppen för små avskrivningar höjs. Beslut om
nivån på höjningarna fattas i samband med beredningen.
Vidare höjs maximibeloppet av den inkomst som överförs till en idrottsutövarfond till 200 000 euro.
I samband med beredningen bedöms det dessutom om inkomstföringen av de medel som influtit till
fonden kan göras smidigare med målsättningen att förbättra försörjningen efter idrottskarriären bl.a.
i händelse av arbetslöshet.
Som en temporär åtgärd förlängs maximitiden för tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe från 3
år till 3,5 år, så att arbete under kommenderingar som överskrider 3 år fortfarande kan betraktas
som en arbetsresa.

Farledsavgifter
Halveringen av farledsavgifterna förlängs till utgången av 2023.

Jordbruksinvesteringar
Regeringen har som mål att under den kommande budgetperioden anvisa minst 80 miljoner euro till
sådana investeringar i jordbruket som minskar jordbrukets klimatutsläpp och ökar kolsänkorna och
som samtidigt utvecklar jordbrukets verksamhetsförutsättningar.
När det gäller investeringarna i jordbruket skapas utifrån Naturresursinstitutets rapport ett
poängsystem som mäter miljö- och klimatvänligheten, stödjandet av konkurrenskraften och djurens
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välbefinnande. Med hjälp av poängsystemet strävar man i fråga om investeringarna också efter att
genomföra de utsläppsminskningar inom jordbruket som anges i regeringsprogrammet med
beaktande av den övergripande hållbarheten. Poängsystemet tas i bruk vid ingången av den
kommande budgetperioden.
Rapporteringen och transparensen i anslutning till stödjande av investeringar i jordbruket
effektiviseras, genom att det inom rapporteringen skapas metoder för att bedöma i hur stor
utsträckning de understödda investeringarna i jordbruket styrs till åtgärder som förbättrar miljöns
och djurens välbefinnande samt jordbrukets konkurrenskraft.

Klimatfonden
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy överförs till arbets- och näringsministeriets ägarstyrning. Bolagets
aktieinnehav, med undantag för aktierna i Neste Abp, överförs från Vakes balansräkning till
statsrådets kanslis ägarstyrning. Ägarstyrningen av aktierna i Neste kvarstår hos statsrådets kansli.
Vake ombildas till Ilmastorahasto Oy genom en ändring av bolagsordningen, och för Ilmastorahasto
Oy bereds i snabb takt under ledning av arbets- och näringsministeriet ett handlingsdirektiv i
samarbete med statsrådets kansli, finansministeriet, miljöministeriet och
kommunikationsministeriet. För bolaget väljs en styrelse och inrättas ett investeringsråd för
styrning av finansierings- och investeringsverksamheten. I investeringsrådet ingår utöver
representanter för arbets- och näringsministeriet även representanter för finansministeriet,
statsrådets kansli, kommunikationsministeriet och miljöministeriet. Bolaget kapitaliseras med 300
miljoner euro under 2020 och utöver detta har bolaget årligen tillgång till en avkastning som
motsvarar Nestes utdelning. Ärendet förs till finanspolitiska ministerutskottet för behandling i
september.

Kontinuerligt lärande
Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet bereder i samarbete med
arbetslivsorganisationerna och regionförvaltningen inrättandet av ett servicecenter för kontinuerligt
lärande och sysselsättning, så att centret kan inleda sin verksamhet 2021. Målet är att utveckla
kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder och att höja sysselsättningsgraden. Centret ska vara
verksamt nära arbetslivet och främja olika former av inlärning i arbetet. För förvaltningen och
styrningen av servicecentret svarar undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och
näringsministeriet i samarbete med arbetslivsorganisationerna. De administrativa lösningarna
bereds i större detalj som en del av helheten.

Anteckningar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde
Regeringen lämnar en regeringsproposition som ska behandlas i samband med
tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och med hjälp av vilken en självständig roll som rapportör om
våld mot kvinnor inrättas. Regeringen föreslår i tilläggsbudgetpropositionen för 2021 sådana anslag
som behövs för rollen som rapportör om våld mot kvinnor (regeringsprogrammet 2019) under 2021.
De behov av tilläggsanslag som uppkommer för diskrimineringsombudsmannen till följd av
regeringens proposition med förslag till kompletterande lagstiftning om en europeisk gräns- och
kustbevakning utreds och beaktas i den kompletterande budgetpropositionen för 2021.
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Regeringen lämnar en regeringsproposition med förslag till lag om en äldreombudsman som ska
behandlas i samband med tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och föreslår i
tilläggsbudgetpropositionen för 2021 sådana anslag som behövs för äldreombudsmannen under
2021.

Framtidsinvesteringar
Regeringen har fastställt tyngdpunkterna för återhämtnings- och resiliensplanen. Regeringen förenar
EU-finansieringen och en del av finansieringen för framtidsinvesteringarna i en helhet som är
effektfull ur ett struktur- och konjunkturpolitiskt perspektiv.
Nästa fas i fråga om framtidsinvesteringarna genomförs 2021 och 2022. Besluten om användningen
av medlen fattas av statsrådets allmänna sammanträde efter beredning i det finanspolitiska
ministerutskottet. Målet är att de förslag till anslag som hänför sig till år 2021 tas in i den
kompletterande budgetpropositionen. I anslagen inkluderas t.ex. förslag som gäller resurser för
yrkesutbildningen, småbarnspedagogik, kontinuerligt lärande, utveckling av arbetslivet och
välbefinnandet i arbetet, naturvård och utveckling av den glesbefolkade landsbygden.
Till den del den så kallade reserveringen för korg 2 används för andra ändamål än de som anges i
regeringsprogrammet (bilaga 12), finansieras reserveringen inte med kapitalinkomster. Denna
helhet uppgår till ca 900 miljoner euro.

Gränsbevakningsväsendets utsjöbevakningsfartyg
Regeringen bereder sig på att i tilläggsbudgetpropositionen för hösten 2020 ta in en
beställningsfullmakt för Gränsbevakningsväsendet för anskaffning av två utsjöbevakningsfartyg.

CAP-anteckning
För den nationella finansieringen av stöden för utveckling av jordbruket och landsbygden under
budgetperioden 2021–2027 reserveras sammanlagt 7 788 miljoner euro, varav 65 miljoner euro är
sådan finansiering från gårdsbrukets utvecklingsfond som baserar sig på tidigare beslut. Statens
finansieringsandel av den nationella finansieringen minskas för budgetperioden 2021–2027 med det
uppskattade beloppet av den kommunala finansieringen i samband med statsrådets behandling av
CAP-planen.
EU-finansieringen och den nationella finansieringen förs in i rambesluten på ett sätt som motsvarar
det uppskattade genomförandet av stödprogrammen. Inom ramen för den totala finansieringen för
budgetperioden kan allokeringen av anslag mellan olika år och moment preciseras i samband med
budgetförfarandet i enlighet med genomförandet av åtgärderna.

Stödjande av Jämsäregionen
För de inledande åtgärderna i Jämsä reserveras 250 000 euro av det nationella anslaget för
regionutveckling. Anslaget är avsett för planering och samordning av samarbete och
utvecklingsåtgärder samt genomförande av nödvändiga utredningar. Dessutom anvisar regeringen i
den fjärde tilläggsbudgeten anslag (EU-strukturfondsmedel, det nationella företagsstödet, anslaget
för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna) på sammanlagt ca 8,7 miljoner euro som
i enlighet med landskapsförbundets och Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut ska fördelas på
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återhämtningsåtgärder utifrån den regionala överlevnadsplanen med anledning av coronaviruset i
Jämsäregionen.
Det anslag för företagsfinansiering som ingår i den fjärde tilläggsbudgeten och som anvisas till
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland uppgår till sammanlagt ca 5,6 miljoner euro.
Anslaget är tillgängligt för de understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt i små
och medelstora företag.
I budgetpropositionen för 2021 inkluderas den första fasen av förbättringen av banavsnittet
Tammerfors–Jyväskylä (fullmakten i sin helhet 19 miljoner euro). Avsikten med projektet är att
förbättra förutsättningarna för näringslivet och pendlingen. Inom projektet genomförs snabba
åtgärder som främjar smidigheten i tågtrafiken, förbättrar banans förmedlingskapacitet och främjar
ett underhåll med hög livscykeleffektivitet.
Social- och hälsovårdsministeriet beviljar Jämsä tillstånd att fortsätta med omfattande jour dygnet
runt inom primärvården vid Jokilaakso sjukhus den 1 januari 2021.

Stöd för arbetsförmågan hos anställda som utsatts för särskilt stor belastning under
coronakrisen
Regeringen inleder dessutom ett separat projekt för att stödja arbetsförmågan hos anställda som
utsatts för särskilt stor belastning under coronakrisen. Projektet är inriktat på att förbättra
arbetsförmågan hos arbetstagare både inom den offentliga och inom den privata social- och
hälsovårdssektorn.
Hushållsavdrag
I samband med ramförhandlingarna våren 2021 beslutar regeringen om en eventuell utvidgning av
hushållsavdraget med beaktande av konjunkturläget och det forskningsprojekt om hushållsavdragets
sysselsättningseffekter som blir färdigt i slutet av 2020.
Multilokalt och platsoberoende arbete
Regeringen uppdaterar kartläggningen av potentialen i multilokalt och platsoberoende arbete inom
statsförvaltningen utifrån erfarenheterna av distansarbete under coronaepidemin för att utveckla och
etablera nya verksamhetsmodeller.

