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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen avlåts en proposition som kompletterar budgetpro-
positionen för 2004 (RP 55/2003 rd). Regeringens proposition om
budgeten för 2004 avläts till riksdagen den 16 september 2003. Fi-
nansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.

Ekonomiska utsikter Den internationella ekonomin ser ut att äntligen ha kommit in på
tillväxtens väg, även om återhämtningen sker i olika takt på olika
områden. I Finland har produktionen återhämtat sig efter svackan i
början av året och totalproduktionen förväntas öka i något snabbare
takt än vad som beräknades i den prognos som gjordes upp i slutet
av sommaren. Antalet sysselsatta är år 2003 mindre än föregående
år, men den genomsnittliga sysselsättningsgraden bibehålls vid 9,1
procent. 

År 2004 beräknas tillväxttakten för totalproduktionen öka till 2,7
procent. Tillväxten inom världshandeln medför att exporten ökar till
5 procent, men den ekonomiska tillväxten bygger även nästa år i
stor utsträckning på den privata konsumtionen, som i betydande
grad främjas av de skattesänkningar som redan beslutats om. Ar-
betslöshetsgraden beräknas sjunka till 8,8 procent, d.v.s. en aning
lägre än vad som beräknades i den prognos som låg till grund för
budgetpropositionen för 2004, varför ett avdrag föreslås till ut-
komstskydd för arbetslösa.

Inkomstposterna Det föreslås att inkomstposterna sänks med ett nettobelopp på 90
miljoner euro. Kalkylen för skatter och inkomster av skattenatur
sänks med ett nettobelopp på 105 miljoner euro. Kalkylen för sam-
fundsskatten sänks med 190 miljoner euro till följd av att de slutliga
uppgifterna angående beskattningen för 2002 inhämtats och av att
debiteringskalkylen för åren 2003 och 2004 sänkt. Intäktskalkylen
för bilskatten höjs med 100 miljoner euro på basis av det belopp
som influtit 2003 samt nya försäljningsprognoser. Kalkylen över in-
komster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 14 miljoner
euro.

Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling 2000—2004

2000 2001* 2002* 2003** 2004**

Bruttonationalprodukt, gängse priser, mrd. e 130,1 135,2 139,7 141,9 146,2
Bruttonationalprodukt, volymförändring, % 5,1 1,2 2,2 1,4 2,7
Arbetslöshetsgrad, % 9,8 9,1 9,1 9,1 8,8
Sysselsättningsgrad, % 66,9 67,7 67,7 67,4 67,5
Konsumentprisindex, förändring, % 3,4 2,6 1,6 1,0 0,7
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), % 5,5 5,0 5,0 4,1 4,5



ALLMÄNT
A 5

Lån som återbetalas till 
staten

Avsikten är att främja frivillig förlikning av skulder. Statskontoret
eller någon annan myndighet som sköter en statlig lånefordran kan
med riksdagens samtycke delta i frivillig skuldsanering.

AnslagNär det gäller anslagen i budgeten föreslås ett nettoavdrag på 136
miljoner euro. Det består av ett nettoavdrag på 86 miljoner euro som
föreslås till anslagen inom förvaltningsområdena och ett avdrag på
50 miljoner euro från kalkylen för ränteutgifter.

BalansPropositionen om komplettering av budgetpropositionen uppvisar
ett överskott på 47 miljoner euro, vilket minskar behovet av netto-
upplåning för år 2004. Det föreslås att staten 2004 upptar ett nytt lån
till ett belopp av 1 174 miljoner euro.

Forskningsgruppen för 
mineralteknik

Forskningsgruppen för mineralteknik vid Statens tekniska forsk-
ningscentral ansluts till Geologiska forskningscentralen.  Därför fö-
reslås att anslagen för Geologiska forskningscentralen höjs med 2
miljoner euro år 2004. Det föreslås att Statens tekniska forsknings-
centrals omkostnader i motsvarande grad minskas med 0,8 miljoner
euro samt fullmakten för teknologisk forskningsverksamhet med
1,2 miljoner euro.

FörsvarsmaktenFör service och underhåll av simuleringssystemet för tvåsidig
strid föreslås för år 2004 en beställningsfullmakt, som 2005—2013
föranleder utgifter till ett belopp av högst 18,4 miljoner euro.

Arrendekostnader för 
studiebostadstomter

Enligt den nya lagen om affärsverk och regeringens proposition
med förslag till en lag om Senatfastigheter kan inte Senatfastigheter
längre lämna arrendena för studiebostadstomter oindrivna. Avsik-
ten är att fortsättningsvis betala hyresstöd enligt de principer som ti-
digare iakttagits, vilket medför en ökning av de utgifter som betalas
genom studiestödsanslag. Intäktsföringen av Senatfastigheters vinst
ökar i motsvarande grad.

StatsandelarKommunernas statsandelar föreslås sänkas med 31 miljoner euro
till följd av att utjämningen av statsandelarna på basis av skattein-

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

1999 2000 2001* 2002* 2003** 2004**
i förhållande till bruttonationalprodukten, %

Skatter och socialskyddsavgifter 46,5 47,6 45,7 45,8  44,7 44,1
Offentliga sammanslutningars utgifter 52,1 49,0 49,1 50,0 50,9 50,8
Nettokreditgivning 2,2 7,1 5,2 4,2 2,2 1,7

Statsförvaltningen -0,8 3,4 2,0 1,4 -0,1 -0,7
Lokalförvaltningen -0,1 0,3 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5
Arbetspensionsanstalter 2,9 3,2 3,5 3,0 3,0 2,9
Övriga socialskyddsfonder 0,1 0,2 0,1 0,0 -0,2 -0,1

Primärt sparande 1) 3,8 8,1 5,9 4,4 2,3 1,6
De offentliga samfundens skuld 47,0 44,6 44,0 42,7 45,1 44,8
Statsskulden 56,7 48,7 45,7 42,4 44,6 44,1

1) Nettoutlåning utan nettoränteutgifter.
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komsterna blivit mindre än beräknat. Kommunernas skatteuppgifter
för år 2002, som utjämningarna grundar sig på, färdigställdes i slutet
av oktober. 

Nya lönesystem Till följd av att nya lönesystem tagits i bruk i utrikesförvaltningen,
länsstyrelserna, huvuddelen av försvarsmakten, finansministeriet,
Statens tekniska forskningscentral, Finlands Akademi och central-
kommissionen för konst föreslås ett tillägg på sammanlagt 8,5 mil-
joner euro till omkostnadsanslagen för dessa, varav 0,3 miljoner
euro betalas som ett tillägg av engångsnatur år 2004.

Ramarna för stats-
ekonomin och odelad 
reservering

I rambeslutet fastställdes beloppet av ramanslagen för år 2004 till
28 049 miljoner euro. I samband med att budgetpropositionen och
propositionen om komplettering av denna preciserats har på det sätt
som överenskommits i rambeslutet vissa tekniska justeringar som
gäller budgetens struktur och revideringar av bedömningar av
priseffekter gjorts i ramanslagen. Dessa korrigeringar ökar budget-
ramen med 39 miljoner euro. När det gäller bedömningar av prisef-
fekter har de mest betydande ändringarna i kompletteringsproposi-
tionen föranletts av preciseringar av FPL- och APL-index och av att
lönekostnaderna stigit till följd av att nya lönesystem tagits i bruk.
Preciseringen av index medför en minskning av statens utgifter med
27 miljoner euro. Övergången till nya lönesystem ökar utgifterna i
budgeten med 8,5 miljoner euro. Den justerade utgiftsramen för
2004 är 28 088 miljoner euro.

Som anslag för budgetpropositionens ram föreslås genom den ak-
tuella kompletteringspropositionen 27 730 miljoner euro, vilket är
358 miljoner euro under ramanslagsnivån (s.k. odelad reservering).

Utgifter utom rambeslutet I utgifterna utanför rambeslutet föreslås ett avdrag till ett belopp
av 94,7 miljoner euro jämfört med budgetpropositionen. Ändringar
som tagits in i kompletteringspropositionen och som påverkar be-
loppet av utgifterna utanför rambeslutet är bl.a. preciseringar av kal-
kylen för ränteutgifter samt av utgifter som föranleds av sjukförsäk-
ringslagen och folkpensionslagen. 
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Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna 
på de olika avdelningarna

Regeringens
budgetproposition

Kompletterings-
proposition Sammanlagt

Avdelning e e e

11. Skatter och inkomster av skattenatur 30 448 017 000 -105 000 000 30 343 017 000
12. Inkomster av blandad natur  4 266 894 000 14 200 000 4 281 094 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring 

av vinst  1 020 675 000 1 178 000 1 021 853 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och 

skuldhantering)  145 100 000 - 145 100 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och 
skuldhantering) 35 880 686 000 -89 622 000 35 791 064 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 1 280 313 000 -46 634 000 1 233 679 000
Sammanlagt 37 160 999 000 -136 256 000 37 024 743 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika 
huvudtitlarna

Regeringens
budgetproposition

Kompletterings-
proposition Sammanlagt

e e e

21. Riksdagen  100 740 000 - 100 740 000
22. Republikens President  8 170 000 - 8 170 000
23. Statsrådet  47 883 000 - 47 883 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde  765 350 000 672 000 766 022 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde  668 566 000 - 668 566 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde  1 439 926 000 -748 000 1 439 178 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde  2 066 430 000 6 826 000 2 073 256 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde  5 378 718 000 -24 194 000 5 354 524 000
29. Undervisningsministeriets 

förvaltningsområde  6 053 815 000 -7 542 000 6 046 273 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde  2 685 805 000 1 240 000 2 687 045 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde  1 749 994 000 - 1 749 994 000
32. Handels- och industriministeriets 

förvaltningsområde  961 648 000 2 370 000 964 018 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde  9 412 151 000 -55 500 000 9 356 651 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde  2 314 854 000 -9 380 000 2 305 474 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde  674 949 000 - 674 949 000
36. Räntor på statsskulden  2 832 000 000 -50 000 000  2 782 000 000
(37.) Minskning av statsskulden  - - -
Sammanlagt 37 160 999 000 -136 256 000 37 024 743 000
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DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Omkostnadsanslag

Till den del EU:s stöd gäller mervärdesskat-
teutgifter och har nettobudgeterats under om-
kostnadsmomentet, betalas mervärdesskatteut-
gifterna av omkostnadsanslaget i stället för det
moment för mervärdesskatteutgifter som äm-
betsverket eller inrättningen i fråga använder.

F ö r k l a r i n g : Om mervärdesskatte-
utgifterna betalas under ett separat moment för

mervärdesskatteutgifter då EU:s stöd gällande
mervärdesskatteutgifter har nettobudgeterats
under omkostnadsmomentet, allokeras kostna-
derna fel. Till följd av detta ändras standardin-
nehållet i omkostnadsmomentet så att EU:s
stöd som gäller mervärdesskatteutgifter och
mervärdesskatteutgifterna antecknas under
samma moment vid nettobudgeteringen.

Beslutsdelen fogas till slutet av det femte ka-
pitlet, som gäller omkostnadsanslagen.
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på inkomst och förmögenhet
Under momentet beräknas inflyta

12 210 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 190 000 000 euro jämfört med
det belopp på 12 400 000 000 euro som före-
slås i budgetpropositionen baserar sig på de
slutliga uppgifterna angående samfundsskatten
under skatteåret 2002 samt på det att debite-
ringskalkylen för samfundsskatten under skat-
teåren 2003 och 2004 har sänkts. Av ovan
nämnda skäl beräknas kassainflödet av sam-
fundsskatten 2004 uppgå till 3 980 miljoner
euro i stället för det belopp på 4 170 miljoner
euro som beräknades i förklaringsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

2004 budget 12 210 000 000
2003 II tilläggsb. -150 000 000
2003 I tilläggsb. -400 000 000
2003 budget 12 382 000 000
2002 bokslut 12 518 738 713

02. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta

225 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 15 000 000 euro jämfört med
det belopp på 240 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds närmast av ett
mindre inflöde 2003 än beräknat och en ned-
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gång i räntenivån och en preciserad intäktskal-
kyl för 2004 på grund av detta.

2004 budget 225 000 000
2003 II tilläggsb. -40 000 000
2003 budget 270 000 000
2002 bokslut 267 974 880

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
F ö r k l a r i n g :  Regeringen har till riksda-

gen avlåtit en proposition med förslag till änd-
ring av lagen om mervärdesskatt. Propositio-
nen avviker från det som framgår av förkla-
ringsdelen i budgetpropositionen. I propositio-
nen föreslås att mervärdesskatten ändras så att
den når sitt fulla belopp vid en årlig omsättning
på 20 000 euro till skillnad från 25 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen. Den pro-

position som har avlåtits till riksdagen har
dock ingen inverkan på avkastningen av mer-
värdesskatten 2004, eftersom skattelättnadens
inverkan på kassan flyttas till år 2005.

2004 budget 10 214 000 000
2003 II tilläggsb. 160 000 000
2003 budget 9 815 000 000
2002 bokslut 9 755 537 356

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta

1 120 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 100 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 020 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds närmast av ett
större inflöde än beräknat år 2003 och en pre-
ciserad intäktskalkyl för 2004 på basis av en
prognos för försäljningen 2004.

2004 budget 1 120 000 000
2003 II tilläggsb. 250 000 000
2003 budget 850 000 000
2002 bokslut 1 022 855 614

(04.) Motorfordonsskatt
F ö r k l a r i n g :  Med anledning av att re-

geringen i samband med budgetpropositionen
har avlåtit en proposition till riksdagen med
förslag till fordonsskattelag som föreslås ersät-
ta lagen om fordonsskatt (1111/1996) och la-
gen om skatt på motorfordon (722/1966), före-

slås att momentet slopas i budgeten och att in-
komstposten beaktas i inkomstposten under
moment 11.10.07.

07.  (11.10.04 och 07) Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta

513 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

I samband med budgetpropositionen har re-
geringen till riksdagen avlåtit en proposition
med förslag till fordonsskattelag. I lagen före-
slås ingå bestämmelser om skatter som upp-
bärs för fordon på grundval av den tid fordonet
varit antecknat i registret. Lagen skall enligt
förslaget ersätta lagen om fordonsskatt (1111/
1996) och lagen om skatt på motorfordon (722/
1966). I den nya lagen föreslås en övergång
från nuvarande beskattning på årsbasis till be-
skattning på dagsbasis.

Samtidigt föreslås att grundaccisen för for-
donsskatt (tidigare fordonsskatt) höjs från 23
cent/dag till 26 cent/dag för fordon som första
gången antecknats i registret senast den 31 de-
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cember 1993 och från 32 cent/dag till 35 cent/
dag för fordon som antecknats i registret efter
nämnda dag. Propositionen beräknas öka skat-
teintäkterna från fordonsskatten med
27 000 000 euro.

2004 budget 513 000 000
2003 II tilläggsb. 10 000 000
2003 budget 465 000 000
2002 bokslut 451 363 682

19. Övriga inkomster av skattenatur

09. Övriga skatteinkomster
F ö r k l a r i n g :  Förklaringsdelen under

momentet i budgetpropositionen kompletteras
med följande text:

I samband med budgetpropositionen har re-
geringen till riksdagen avlåtit en proposition
med förslag till bränsleavgiftslag. Lagen ersät-
ter lagen om bränsleavgift (337/1993) samt be-
stämmelserna om tilläggsskatt i lagen om skatt

på motorfordon (722/1966). Propositionen
hänför sig till regeringens proposition med för-
slag till fordonsskattelag.

2004 budget 200 000
2003 budget 168 000
2002 bokslut 584 585
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond
Till momentet överförs 976 040 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 8 000 000 euro jämfört med det
belopp på 984 040 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av indexjuste-
ringar.

2004 budget 976 040 000
2003 budget 929 890 000
2002 bokslut 881 353 234

51. Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas inflyta

24 700 000 euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget i budgeten på 22 200 000 euro jäm-
fört med det belopp på 2 500 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen föranleds av en
beställning av euromynt från Finlands Bank år
2004.

2004 budget 24 700 000
2003 II tilläggsb. 2 000 000
2003 budget 2 530 000

39. Övriga inkomster av blandad natur

02. Ränteinkomster som hänför sig till be-
skattningen

Momentet har budgeterats enligt kontant-
principen.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen under mo-
mentet fogas som andra stycke till beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

2004 budget 75 000 000
2003 budget 60 000 000
2002 bokslut 67 349 548
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst

01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst
Under momentet beräknas inflyta

83 078 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 1 178 000 euro jämfört med det
belopp på 81 900 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen hänför sig till regeringens
proposition med förslag till lag om Senatfastig-
heter (RP 108/2003) och den därav föranledda

ökningen av intäktsföringen av vinst. Motsva-
rande anslag har budgeterats under moment
29.70.58 Understöd för ersättning av kostnader
för lokaler.

2004 budget 83 078 000
2003 I tilläggsb. 6 200 000
2003 budget 80 200 000
2002 bokslut 81 381 677
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Avdelning 15
LÅN

01. Lån som återbetalas till staten

En myndighet som sköter en statlig lånefordran har rätt att i samband med den frivilliga
skuldsanering som avses i 78 § lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) efterskänka
en del av lånekapitalet och räntan på det lån staten beviljat.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som beslutsdel till kapitlet i budgetpropositionen.
Staten, Bankföreningen i Finland och Garanti-Stiftelsen undertecknade den 2 maj 2002 ett pro-

gramdokument om frivillig förlikning av skulder. I programdokumentet fastställdes ett åtgärds-
program som skall främja frivillig förlikning av skulder. Med stöd av det samtycke av riksdagen
som avses 12 § lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) kan
Statskontoret eller någon annan myndighet som sköter statliga lånefordringar delta i frivillig
skuldsanering. Avsikten är att gäldenären bara kan befrias från återbetalning av lånet om det be-
döms att man på detta sätt uppnår ett indrivningsresultat som bättre främjar statens intressen och
om man kan garantera att låntagarna behandlas likvärdigt.

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 1 233 679 000

euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 46 634 000 euro jämfört med
det belopp på 1 280 313 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av förändring-
ar i inkomst- och utgiftsposterna i denna kom-
pletterande budgetproposition.

Dessutom ersätts tabellen i förklaringen till
momentet i budgetpropositionen med följande
tabell:

2004 budget 1 233 679 000
2003 II tilläggsb. 104 243 000
2003 I tilläggsb. 516 000 000
2003 budget 436 000 000

Inkomster och utgifter e

Inkomster

Nettoupplåning till nominellt värde 
(netto) 1 173 679 000
Emissionsvinster (netto) 75 000 000
Utgifter

Kapitalförluster (netto) 15 000 000
Nettoinkomster 1 233 679 000
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A N S L A G

Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21.  (24.01.21, 99.23 och 26) Utrikesförvalt-
ningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
172 028 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 672 000 euro jämfört med det
belopp på 171 356 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av övergången

till ett nytt lönesystem från och med 1.10.2003.
Av tillägget utgör 92 000 euro en utgift av en-
gångsnatur.

2004 budget 172 028 000
2003 I tilläggsb. 2 195 000
2003 budget 159 571 000
2002 bokslut 160 799 757
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99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av de finska freds-
bevarande styrkorna (förslagsanslag)

F ö r k l a r i n g :  Vidstående dispositions-
plan ersätter dispositionsplanen under momen-
tet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har dispo-
sitionsplanen till följd av nedläggningen av
EUF-operationen (15.12.2003) ändrats så att
utgifterna på 699 000 euro för Finlands avdel-
ning i Makedonien i det forna Jugoslavien
(EUF-operationen) i punkt 6 i dispositionspla-
nen har överförts till punkt 9 i dispositionspla-
nen I reserv för merutgifter för pågående ope-
rationer eller för förlängning av dem, för even-
tuella nya fredsbevarande operationer samt för
andra utgifter för den fredsbevarande verksam-
heten.

2004 budget 51 971 000
2003 I tilläggsb. 874 000
2003 budget 53 205 000
2002 bokslut 45 807 804

Dispositionsplan e

1. Utgifter för Finlands FN-avdel-
ning på Cypern (UNFICYP-
operationen) 212 000

2. Utgifter för avdelningen i 
Etiopien-Eritrea (UNMEE-
operationen) 5 200 000

4. Utgifter för Finlands fredsbeva-
rande styrka i Kosovo (KFOR-
operationen) 30 249 000

5. Gemensamma utgifter 1 621 000
6. Utgifter för Finlands avdelning 

i Makedonien i det forna 
Jugoslavien (EUF-operationen) 80 000

8. Utgifter för Finlands avdelning i 
Afganistan (ISAF-operationen) 3 808 000

9. I reserv för merutgifter för 
pågående operationer eller för 
förlängning av dem, för 
eventuella nya fredsbevarande 
operationer samt för andra 
utgifter för den fredsbevarande 
verksamheten 10 801 000

Sammanlagt 51 971 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Domstolsväsendet

23. Omkostnader för övriga domstolar (re-
servationsanslag 2 år)

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom in-
komster de avgifter som uppbärs för utdrag
och intyg som lämnas ur fastighetsdatasyste-
met genom direktanvändning samt inkomster-
na från EU.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har till
nämnda stycke lagts texten "samt inkomsterna
från EU". Ökningen beror på att domstolarna
deltar i Twinningprojekt.

2004 budget 196 563 000
2003 I tilläggsb. 4 173 000
2003 budget 185 360 000
2002 bokslut 181 116 000

50. Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff
(reservationsanslag 2 år)

Av anslaget får högst 4 950 000 euro använ-
das till sänkningen av priserna för de företags-
ekonomiska prestationerna vad gäller fång-
vårdsväsendets arbetsverksamhet och högst
2 000 000 euro till betalning av de hyresande-
lar för fångvårdsväsendets personalbostäder
som föranleds av funktionellt behov. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har styck-
et korrigerats så att betalningen av hyresande-
larna för personalbostäder inte antecknas som
prisstöd. 

2004 budget 178 403 000
2003 I tilläggsb. 7 670 000
2003 budget 165 970 000
2002 bokslut 166 580 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

05. Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
51 480 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 661 000 euro jämfört med det
belopp på 50 819 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av övergången till

ett nytt lönesystem från och med 1.6.2003. Av
tillägget utgör 136 000 euro en utgift av en-
gångsnatur.

2004 budget 51 480 000
2003 I tilläggsb. 1 055 000
2003 budget 48 620 000
2002 bokslut 48 682 000

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
553 089 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 24 000 euro jämfört med det be-
lopp på 553 065 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att ett nytt löne-

system tas i bruk inom länsstyrelserna från och
med 1.6.2003.

2004 budget 553 089 000
2003 II tilläggsb. 1 000 000
2003 I tilläggsb. 14 734 000
2003 budget 516 487 000
2002 bokslut 503 560 000
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97. Understöd åt kommuner

31. Allmän statsandel till kommunerna och
på kommunernas skatteinkomster baserad ut-
jämning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 162 471 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 1 433 000 euro jämfört med det
belopp på 163 904 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av utjämnings-

andelarna till kommunernas skatteintäktsbase-
rade statsandelar, för vilka de slutliga kalkyler-
na var tillgängliga först efter det att den egent-
liga budgeten avgivits.

2004 budget 162 471 000
2003 I tilläggsb. -2 339 000
2003 budget 167 459 000
2002 bokslut 165 986 639

98. Utveckling av regionerna

43. Landskapsutvecklingspengar (reserva-
tionsanslag 3 år)

Anslaget får användas närmast till självstän-
digt utvecklande av näringsverksamheten i re-
gionerna, inberäknat åtgärder gällande kompe-
tenscentra och stadspolitiken, samt till regiona-
la samarbetsprojekt. Anslaget får även
användas för anställande av den personal, mot-
svarande högst 24 årsverken, som behövs för
genomförande av de program och projekt som
finansieras med landskapsutvecklingspengar
samt till betalning av kostnader för lokaler och
av övriga kostnader som föranleds av avlönan-
de av personal.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen preciseras
användningsändamålet under momentet ge-
nom att till första meningen i nämnda stycke
läggs texten "samt till regionala samarbetspro-
jekt".

2004 budget 33 900 000
2003 I tilläggsb. —
2003 budget 19 800 000
2002 bokslut 16 591 000
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HUVUDTITEL 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Försvarsmakten

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-
vationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för anskaffning av försvarsmateriel samt
annan materiel och utrustning för försvarsmak-
ten och till sådan forsknings- och utvecklings-
verksamhet, testning av system och utbildning
av dem som använder materiel som har direkt
anknytning till anskaffningen. Av anslaget får
532 200 000 euro användas till betalning av ut-
gifter för tidigare beviljade beställningsfull-
makter och till utgifter för ändringar i index
och valutakurser i anslutning till dem samt
35 200 000 euro för andra anskaffningar av
försvarsmateriel. 

År 2004 får avtal ingås i anslutning till pro-
jektberedning och utvecklingsarbete som före-
går serieanskaffning samt anskaffning av pro-
totyper (PROTO 2004) så att de åsamkar staten
utgifter om högst 17 500 000 euro under åren
2004—2006 enligt valutakursen den dag bud-
geten träder i kraft. För betalning av de utgifter
som avtalen föranleder 2004 reserveras
1 700 000 euro. Användningen av den full-
makt som behövs för avtalen, 15 800 000 euro
(beställningsfullmakten PROTO 2004) får en-
ligt sagda valutakursnivå åsamka staten utgif-
ter till ett belopp av högst 9 500 000 euro före
utgången av 2005 och högst 15 800 000 euro
före utgången av 2006.

Beställningsfullmakt
Fullmakt

milj. euro
Beviljat

milj. euro
Beviljas

euro

07. Utrustande av beredskapsbrigader 1 034,0 643,6 129 100 000
11. Anskaffning av spanings-, övervaknings- och lednings-

system 448,2 261,8 102 931 011
12. Tryggande av system och verksamhetsmöjligheter vid 

luftförsvarets baser 193,4 105,5 32 951 545
13. Reform av marinen 333,9 208,9 72 752 352
14. Utvecklande av ett service- och baseringssystem för 

helikoptrar 180,0 28,8 42 719 733
15. Utvecklande av huvudstadsregionens försvar 218,6 62,1 38 500 000
16. Försvarsmaktens tekniska forskning och produkt-

utveckling 151,3 42,0 25 200 000
17. Komplettering av utrustandet av beredskapsbrigaderna 588,7 39,4 35 200 000
18. Utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap 168,0 - 33 600 000
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra och det fjärde stycket samt tabellen för
beställningsfullmakten i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Det föreslås att de årliga betalningsandelarna
för beställningsfullmakten för PROTO 2004,
som enligt förslag skall inledas 2004, skall
minskas från 10 300 000 euro till 9 500 000
euro för år 2005 och från 10 300 000 euro till
6 300 000 euro för år 2006, varvid det sam-
manlagda beloppet för beställningsfullmakten
minskar från 20 600 000 euro till 15 800 000
euro. I tabellen för beställningsfullmakten i be-
slutsdelen har en korrigering till följd av detta
gjorts i punkt 20. Projektberedning och proto
2004. Vidare föreslås att det anslag som reser-
veras för år 2004 för betalningar av utgifter
som föranleds av avtal minskas från 2 200 000
euro till 1 700 000 euro. De ändringar som har
föreslagits jämfört med budgetpropositionen
beror på en justering av anskaffningsberedska-
pen för vissa projekt och tidpunkten för utgif-
terna. Det föreslås att andelen anslag som an-
vänds till övriga försvarsmaterielanskaffningar
ändras från 34 700 000 euro till 35 200 000 eu-
ro. Ändringarna har inga verkningar på det to-
tala anslagsbeloppet under momentet.

2004 budget 572 600 000
2003 I tilläggsb. —
2003 budget 519 000 000
2002 bokslut 516 696 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 270 436 000 euro.

Avtal (beställningsfullmakt för service och
underhåll som gäller simuleringssystem för
tvåsidig strid) som behövs för genomförandet

av det service- och underhållssystem som an-
vändningen av simuleringssystemet för tvåsi-
dig strid förutsätter får ingås så, att de åsamkar
staten utgifter om högst 18 433 000 euro under
åren 2005—2013 enligt valutakursen den dag
budgeten träder i kraft. Användningen av be-
ställningsfullmakten för service och underhåll
som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid
får enligt nämnda valutakursnivå åsamka sta-
ten utgifter om högst 1 200 000 euro före ut-
gången av 2005, högst 3 669 000 euro före ut-
gången av 2006, högst 6 137 000 euro före ut-
gången av 2007, högst 8 565 000 euro före
utgången av 2008, högst 10 539 000 euro före
utgången av 2009, högst 12 512 000 euro före
utgången av 2010, högst 14 486 000 euro före
utgången av 2011, högst 16 459 000 euro före
utgången av 2012 och högst 18 433 000 euro
före utgången av 2013.

Till betalningen av de merkostnader som för-
anleds av stegringen i index och valutakurser i
anslutning till avtalen om service och under-
håll som gäller simuleringssystemet för tvåsi-
dig strid används de anslag som varje år bevil-
jas för försvarsmaktens omkostnader. Det ex-
akta beloppet av merkostnader kan inte
beräknas på förhand. 

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra och tredje stycket i beslutsdelen
fogas som tredje och fjärde stycke till besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
Det nuvarande tredje och fjärde stycket blir
femte och sjätte stycke i beslutsdelen under
momentet.

Tillägget på 6 826 000 euro jämfört med det
belopp på 1 263 610 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av delvis täck-
ning av de utgifter som föranleds av övergång-
en till ett nytt lönesystem fr.o.m. 1.9.2003.

19. Anskaffningar i anslutning till skuldkonversionsavtalet 
mellan Finland och Ryssland 9,3 - -

20. Projektberedning och proto 2004 15,8 - -
21. Avvärjningskapacitet hos flygvapnets jaktplan 2004 111,5 - -
Sammanlagt 512 954 641
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På basis av de utredningar som gjorts och
med beaktande av den användbarhetsnivå som
satts upp är det med försvarsmaktens interna
åtgärder inte möjligt att upprätta det service-
och underhållssystem som användningen av si-
muleringssystemet för tvåsidig strid förutsät-
ter. Service- och underhållsfunktioner i form
av köpta tjänster förutsätter bl.a. att den inhem-
ska industrins anställda introduceras och att
den infrastruktur som behövs skapas redan

2004, varför beställningsfullmakten tidsmäs-
sigt bör beviljas redan i budgeten för 2004.

2004 budget 1 270 436 000
2003 II tilläggsb. 1 580 000
2003 I tilläggsb. 27 150 000
2003 budget 1 203 260 000
2002 bokslut 1 131 224 000

30. Internationell fredsbevarande verksamhet

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag)

F ö r k l a r i n g :  Vidstående dispositions-
plan ersätter dispositionsplanen under momen-
tet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har dispo-
sitionsplanen korrigerats så att punkt 08. Utgif-
ter för Finlands avdelning i Makedonien i det
forna Jugoslavien (EUF-operationen) har slo-
pats, eftersom operationen år 2004 inte längre
föranleder utgifter för materiel och förvaltning.
Anslaget på 272 000 euro har överförts till
punkt 20., I reserv för merutgifter för pågående
operationer och för förlängning av dem samt
för eventuella nya fredsbevarande operationer,
i dispositionsplanen.

2004 budget 43 424 000
2003 I tilläggsb. 7 812 000
2003 budget 51 556 000
2002 bokslut 24 465 883

Dispositionsplan e

01. Utgifter för militärobservatörs-
verksamheten 2 509 000

02. Utgifter för Finlands FN-avdel-
ning på Cypern (UNFICYP-
operationen) 50 000

03. Utgifter för Finlands fredsbeva-
rande styrka i Etiopien och Eritrea 
(UNMEE-operationen) 3 476 000

05. Utgifter för Finlands fredsbeva-
rande styrka i Kosovo (KFOR-
operationen) 14 406 000

06. Gemensamma utgifter 1 152 000
07. Programmet för utvecklande av 

styrkor för krishantering 16 000 000
10. Utgifter för Finlands avdelning i 

Afganistan (ISAF-operationen) 3 599 000
20. I reserv för merutgifter för pågå-

ende operationer och för förläng-
ning av dem samt för eventuella 
nya fredsbevarande operationer 2 232 000

Sammanlagt 43 424 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
26 028 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 163 000 euro jämfört med det
belopp på 25 865 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av övergången till
ett nytt lönesystem från och med 1.10.2003.
Av tillägget utgör 23 000 euro en utgift av en-
gångsnatur. 

2004 budget 26 028 000
2003 I tilläggsb. 399 000
2003 budget 25 031 000
2002 bokslut 24 960 000

22. Statsrådets dataadministrationsenhets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 352 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 7 000 euro jämfört med det be-
lopp på 7 345 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av övergången till ett
nytt lönesystem från och med 1.10.2003. Av
tillägget utgör 1 000 euro en utgift av engångs-
natur. 

2004 budget 7 352 000
2003 I tilläggsb. 38 000
2003 budget 7 260 000
2002 bokslut 5 560 000

89. Försäljning och förvärv av aktier (reser-
vationsanslag 2 år)

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter föranledda av aktie- och andra egendomsar-
rangemang och förvaltning av egendomen
samt till betalning av utgifter i anslutning till
privatiseringen av statsbolag. Anslaget får ock-
så användas till förvärv av aktier i IT-Palvelu-
keskus ITPAL Oy.

F ö r k l a r i n g :  Momentets rubrik har
ändrats i förhållande till budgetpropositionen.

Beslutsdelen ersätter det andra stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Vid genomförandet av ändringarna i pen-
sionssystemet är det fördelaktigaste alternati-
vet för Statskontoret att delta i ett IT-service-
bolag som är gemensamt för arbetspensions-
sektorn. Bolagets uppgift avses vara att
färdigställa och upprätthålla ett gemensamt in-
tjäningsregister. I intjäningsregistret insamlas
och behandlas alla löneuppgifter gällande det
nya pensionssystemet. Finansieringen av bola-
get och dess lönsamhet avses grunda sig på ser-
viceavgifter som uppbärs hos delägarna. Med-
verkan i IT-servicebolagets verksamhet förut-
sätter tecknande av ett aktiekapital som
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fastställs i förhållande till lönesummorna för
de löntagare som omfattas av pensionsanstal-
terna, vilket för Statskontorets del uppgår till
630 000 euro.

2004 budget 841 000
2003 budget 841 000
2002 bokslut 859 000

03. Statens ekonomiska forskningscentral

21. Statens ekonomiska forskningscentrals
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
3 695 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

 Tillägget på 24 000 euro jämfört med det be-
lopp på 3 671 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av övergången till ett
nytt lönesystem från och med 1.10.2003.

2004 budget 3 695 000
2003 I tilläggsb. 73 000
2003 budget 3 702 000
2002 bokslut 3 468 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner
och rehabiliteringsstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 928 120 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

 Avdraget på 24 000 000 euro jämfört med
det belopp på 2 952 120 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av indexjuste-
ringar.

Dessutom ersätts tabellen i förklaringen till
momentet i budgetpropositionen med följande
tabell:

2004 budget 2 928 120 000
2003 budget 2 789 440 000
2002 bokslut 2 644 059 704

Den beräknade fördelningen av 
användningen av anslaget e

Pensioner, rehabiliteringsstöd och 
familjepensioner beviljade på 
grund av statsanställning 2 038 800 000
Pensioner, rehabiliteringsstöd och 
familjepensioner på grund av an-
ställning hos kommun, församling 
och enskild samt motsvarande 
pensioner vid statsunderstödda 
institutioner 807 640 000
Pensioner och familjepensioner 
till riksdagsledamöter 9 190 000
Pensioner som avses i 7 § 2 mom. 
andra ersättningslagen  20 000
Pensioner, rehabiliteringsstöd och 
familjepensioner vid affärsverk 
och statens affärsdrivande 
ämbetsverk och inrättningar 72 470 000
Sammanlagt 2 928 120 000
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39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 161 060 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 403 000 euro jämfört med det
belopp på 161 463 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att den in-
komstpost som ligger till grund för avräkning-

en till Åland minskar med 89 622 000 euro i
denna kompletterande proposition.

2004 budget 161 060 000
2003 II tilläggsb. 1 495 000
2003 I tilläggsb. - 666 000
2003 budget 158 927 000
2002 bokslut 157 495 354

52. Statistikcentralen

21.  Statistikcentralens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
40 614 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

 Tillägget på 15 000 euro jämfört med det be-
lopp på 40 599 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av överföringen från

moment 29.88.21 för utarbetande av statistik
om statens forsknings- och utvecklingsfinan-
siering.

2004 budget 40 614 000
2003 I tilläggsb. 1 518 000
2003 budget 36 533 000
2002 bokslut 36 458 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

50. Vissa understöd (fast anslag)
Anslaget får användas till betalning av stats-

understöd enligt lagen om Svenska Finlands
folkting (    /2003) och andra understöd som
specificeras i dispositionsplanen.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket samt dispositionsplanen i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Regeringen har till riksdagen överlåtit en
proposition med förslag till lag om Svenska
Finlands folkting. Enligt lagförslaget fattas be-
slut om beloppet av statsunderstödet till orga-
nisationen årligen i samband med statsbudge-
ten.

2004 budget 503 000
2003 budget 503 000
2002 bokslut 503 000

40. Allmänbildande utbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för den
allmänbildande utbildningens driftskostnader
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 727 460 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 8 142 000 euro jämfört med det
belopp på 1 735 602 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av utjämnings-
delarna till kommunernas skatteintäktsbasera-
de statsandelar, för vilka de slutliga kalkylerna
var tillgängliga först efter det att den egentliga
budgeten godkändes.

2004 budget 1 727 460 000
2003 I tilläggsb. -15 783 000
2003 budget 1 736 334 000
2002 bokslut 1 574 533 861

Dispositionsplan e

Svenska Finlands folkting 372 000
Paasikivi-Samfundet 13 000
Skötseln av vissa av den förflyttade 
befolkningens hjältegravar 15 000
Vårdande av de stupades minne samt 
iståndsättning av begravningsplatser 
i det avträdda området 103 000
Sammanlagt 503 000
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70. Studiestöd

58. Understöd för ersättning av hyreskostna-
der (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 638 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av un-

derstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse för
ersättande av hyreskostnader för lokaler som
behövs för högskolestuderandenas hälsovård.
Anslaget får även användas till betalning av
understöd för ersättande av hyreskostnader för
statliga jordområden som överlåtits för studie-
bostadsbruk, om fastigheten i främsta hand an-
vänds till boende för studerande som är berät-
tigade till studiestödets bostadstillägg eller till
bostadsbidrag, förutsatt att den aktuella kom-
munen med ett motsvarande belopp stöder bo-
ende för studerande.

F ö r k l a r i n g :  Momentets rubrik har
ändrats jämfört med budgetpropositionen.

Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen.

Med stöd av motiveringen till budgetpropo-
sitionen 2000 kan Senatfastigheter lämna
tomthyran för statliga jordområden som över-
låtits för studiebostadsbruk oindriven om fast-
igheten i främsta hand används till boende för
studerande som är berättigade till studiestödets
bostadstillägg eller till bostadsbidrag, förutsatt
att den aktuella kommunen följer samma förfa-
rande eller i övrigt med ett motsvarande belopp
stöder boende för studerande. Ett sådant förfa-
rande är inte möjligt enligt den nya lagen om
affärsverk (1185/2002) eller regeringens pro-
position med förslag till lag om Senatfastighe-
ter (RP 108/2003).

Tillägget på 1 178 000 euro jämfört med det
belopp på 1 460 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av ovan nämnda re-
geringsproposition och avses användas till
fortsatt hyresstöd enligt de principer som tidi-
gare iakttagits. Senatfastigheter intäktsför på
motsvarande sätt den uppburna hyran under
moment 13.05.01, vilket beaktats i momentets
inkomstpost.

2004 budget 2 638 000
2003 budget 1 460 000
2002 bokslut 1 244 757

88. Vetenskap

21. Finlands Akademis omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
31 333 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget är 73 000 euro jämfört med det be-
lopp på 31 260 000 euro som föreslås i budget-
propositionen. I tillägget har som tillägg beak-
tats 88 000 euro, som föranleds av övergången

till ett nytt lönesystem från och med 1.10.2003,
och som avdrag beaktats 15 000 euro i överfö-
ring till moment 28.52.21 för utarbetande av
statistik om statens forsknings- och utveck-
lingsfinansiering. Av tillägget utgör 24 000
euro en utgift av engångsnatur.

2004 budget 31 333 000
2003 I tilläggsb. 1 545 000
2003 budget 26 104 000
2002 bokslut 26 131 000

Dispositionsplan e

Studenternas hälsovårdsstiftelse 1 460 000
Bostadsorganisationerna för studerande  1 178 000
Sammanlagt  2 638 000
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90. Konst och kultur

21. Omkostnaderna för centralkommissio-
nen för konst och konstkommissionerna (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
3 297 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 6 000 euro jämfört med det be-
lopp på 3 291 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av övergången till ett
nytt lönesystem från och med 1.10.2003.

2004 budget 3 297 000
2003 I tilläggsb. 15 000
2003 budget 3 233 000
2002 bokslut 1 447 000

24. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

F ö r k l a r i n g :  Vidstående dispositions-
plan ersätter dispositionsplanen under momen-
tet i budgetpropositionen.

Förändringen beror på ett byte av princip för
hänförande av de förhöjningar som överens-
kommits i den inkomstpolitiska helhetslös-

ningen, på att den marinarkeologiska enheten
överförts till Museiverket och på att den ut-
giftspost som föranleds av omlokaliseringen
av Finlands sjöhistoriska museum hänförs till
Nationalmuseet.

2004 budget 15 534 000
2003 II tilläggsb. 150 000
2003 I tilläggsb. 267 000
2003 budget 14 766 000
2002 bokslut 14 705 000

30. Statsandelar och -understöd för de all-
männa bibliotekens driftskostnader (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas 28 663 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 689 000 euro jämfört med det
belopp på 29 352 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av utjämningsan-
delarna till kommunernas skatteintäktsbasera-
de statsandelar, för vilka de slutliga kalkylerna
var tillgängliga först efter det att den egentliga
budgeten godkändes.

2004 budget 28 663 000
2003 I tilläggsb. -1 335 000
2003 budget 30 053 000
2002 bokslut 44 504 000

98. Idrottsverksamhet

52. Statsandel till idrottsutbildningscentrer
(fast anslag)

Under momentet beviljas 1 925 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 32 000 euro jämfört med det be-
lopp på 1 893 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av en förändring i
kostnadsnivån i fråga om statsandelarna för så-
dana idrottsutbildningscentra som avses i la-
gen om fritt bildningsarbete. 

2004 budget 1 925 000
2003 budget 1 893 000
2002 bokslut 1 039 000

Dispositionsplan e

Nationalmuseets omkostnader 5 084 000
Museiverkets övriga omkostnader 10 450 000
Sammanlagt 15 534 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Jord- och skogsbruksministeriet

21. Jord- och skogsbruksministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
35 557 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 240 000 euro jämfört med det
belopp på 34 317 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av beredningen av
de ändringar i EU:s gemensamma jordbruks-

politik som avtalats sommaren 2003 med hän-
visning till den andra tilläggsbudgetpropositio-
nen för 2003. 

2004 budget 35 557 000
2003 II tilläggsb. 1 001 000
2003 I tilläggsb. 565 000
2003 budget 32 902 000
2002 bokslut 31 869 999

33. Forststyrelsen

2. Nedsättning av grundkapitalet
Från Forststyrelsen kan från och med ingången av 2004 som komplettering av forskningsskogs-

nätet till Skogsforskningsinstitutet överföras fastighetstillgångar till ett värde av ca 0,9 miljoner
euro. Detta leder till en nedsättning av Forststyrelsens grundkapital med 0,9 miljoner euro, var-
efter grundkapitalet uppgår till 851,6 miljoner euro. Statsrådet ges fullmakt att fatta närmare be-
slut om den egendom som skall överföras.

3. Maximalt investeringsbelopp och de viktigaste objekten
Forststyrelsens investeringar får 2004 föranleda utgifter om högst 40 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g :   Stycket i punkt 2. Nedsättning av grundkapitalet i beslutsdelen ersätter

punkt 2. i kapitelmotiveringarnas beslutsdel.
Ändringen jämfört med punkt 2. i kapitelmotiveringarnas beslutsdel i budgetpropositionen för-

anleds av att minskningen av Forststyrelsens grundkapital på våren är mindre än väntat, eftersom
inga fler objekt som lämpar sig för behoven inom skogsforskningen har funnits hos Forststyrelsen
inom ramen för den tid som står till buds.  
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Stycket i punkt 3. Maximalt investeringsbelopp och de viktigaste objekten i beslutsdelen ersät-
ter den första meningen i det första stycket i punkt 3. i kapitelmotiveringarnas beslutsdel i bud-
getpropositionen. 

Ändringen jämfört med den första meningen i det första stycket i punkt 3. i kapitelmotivering-
arnas beslutsdel i budgetpropositionen föranleds av projekt som syftar till att förbättra fastighets-
strukturen i områden som Forststyrelsen utnyttjar ekonomiskt. 

Dessutom ändras det preliminära resultatmål för Forststyrelsen som nämns i kapitelmotivering-
arnas förklaringsdel till 68,7 miljoner euro.

Tillägget på 1 miljon euro jämfört med det belopp på 67,7 miljoner euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av rationaliseringsåtgärder beträffande fastigheterna inom den egendom
som används i affärsverksamheten, närmast av ökade vinster från försäljningen av fast egendom.

Till följd av detta ersätts tabellen med den preliminära investeringsplan som grundar sig på re-
sultat- och finansieringsplanen samt tabellen med nyckeltal för Forststyrelsens utveckling med
följande tabeller:

Preliminär investeringsplan som grundar sig på resultat- 
och finansieringsplanen Milj. e

Köp av mark- och vattenområden 36,5
Övriga 3,3
Sammanlagt 39,8

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens utveckling
2002 2003 2004

utfall1)

1) De uppskattade siffrorna innefattar inte dotterbolag.

prognos uppskattning

Omsättning, milj. e 232,9 235,8 242,0
— förändring, % 3,6 1,2 2,6
Rörelsevinst, milj. e 75,5 73,0 74,2
— av omsättningen, % 32,4 30,9 30,7
Vinst, milj. e 69,9 67,6 68,7
— av omsättningen, % 30,0 28,7 28,4
Avkastning på investerat kapital, % 8,9 8,6 8,7
Investeringar av omsättningen, % 15 13 16
Soliditet, % 98 98 98
Medelantalet anställda, årsverken 1 989 1 950 1 950
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik

51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag
2 år)

Anslaget får användas för betalning av pris-
stöd till Lotsverket för lotsning av Saimenom-
rådet i enlighet med 4 § lagen om Lotsverket.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har lagpa-
ragrafen 3 § i nämnda stycke korrigerats till
4 §.

2004 budget 3 316 000
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Huvudtitel 32
HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

21. Handels- och industriministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
22 667 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 75 000 euro jämfört med det be-
lopp på 22 742 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att löneutgifter och
andra utgifter för en person överförs till mo-
ment 32.10.22.

2004 budget 22 667 000
2003 II tilläggsb. 200 000
2003 I tilläggsb. -139 000
2003 budget 22 565 000
2002 bokslut 22 586 000

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
73 146 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom in-
komster inkomsterna från den avgiftsbelagda
verksamheten och inkomsterna från samfinan-
sierade projekt.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 72 921 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
225 000 euro, varav 75 000 euro föranleds av
att löneutgifter och andra utgifter för en person
överförs från moment 32.10.21 och 150 000
euro av att löneutgifter för teknologisakkunni-
ga överförs från moment 32.20.28.

Vid nettobudgeteringen har också beaktats
Europeiska socialfondens innovativa åtgärder
enligt artikel 6, dvs. de inkomster som hänför
sig till s.k. pilotprojekt.

2004 budget 73 146 000
2003 I tilläggsb. 1 543 000
2003 budget 68 797 000
2002 bokslut 68 555 000

24. Forsknings- och utredningsverksamhet
(reservationsanslag 3 år)

Dessutom får anslaget användas till att ge-
nomföra sådana forsknings- och utrednings-
projekt som EU godkänner och som inte finan-
sieras med medel ur strukturfonderna och till
att uppgöra offerter i anslutning till dem. An-
slaget får även användas till utgifter för överfö-
ring av geodata och geomaterial som Outo-
kumpu Oyj innehar samt till understöd i anslut-
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ning till projekt inom företagsamhetsprogram-
met.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen utvidgas
anslagets användningsändamål till att också
gälla projekt inom företagsamhetsprogram-
met.

Till slutet av det andra stycket i förklaringen
till momentet i budgetpropositionen fogas föl-
jande text: Till följd av detta sköts genomför-
andet av utredningar och forskning som stöder
övervakningen av kärnenergiområdet ur kärn-
avfallshanteringsfonden. Den beräknade
minskningen av utgiftsbehovet under detta
moment är under de kommande åren ca 1,3
miljoner euro.

I det sista stycket i förklaringen till momen-
tet i budgetpropositionen slopas dessutom föl-
jande text: "att sörja för en säker produktion av
kärnenergi och en säker kärnavfallshantering"
och till slutet av stycket fogas följande text:
Avsikten är att understöd i anslutning till före-
tagsamhetsprogrammet betalas till stödfonden
för Venture Cup och till Kommunförbundet för
det projekt för konkurrensutsättning av offent-
lig service som genomförs tillsammans med
Kommunförbundet.

2004 budget 6 208 000
2003 I tilläggsb. -25 000
2003 budget 4 628 000
2002 bokslut 5 878 000

20. Teknologipolitik

21. Geologiska forskningscentralens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
41 208 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det belopp på 39 208 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 000 000 euro, vilket föranleds av att forsk-
ningsgruppen för mineralteknik vid Statens
tekniska forskningscentral ansluts till Geolo-
giska forskningscentralen. Av tillägget är
800 000 euro en överföring från moment
32.20.22 och under moment 32.20.27 har dess-
utom fullmakten för nya finansieringsbeslut
minskats med 1 200 000 euro.

2004 budget 41 208 000
2003 I tilläggsb. 658 000
2003 budget 37 595 000
2002 bokslut 37 850 000

22. Statens tekniska forskningscentrals om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
68 799 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 800 000 euro jämfört med det
belopp på 69 599 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av överföringen till
moment 32.20.21.

2004 budget 68 799 000
2003 I tilläggsb. 1 876 000
2003 budget 63 138 000
2002 bokslut 64 095 000

25. Mätteknikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Anslaget får också användas till finansiering
av forskningsprojekt som godkänts av EU och
till Finlands finansieringsandel som betalas för
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underhåll och utveckling av det kommande
mätnormalsystemet inom EU.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen utvidgas
anslagets användningsändamål.

2004 budget 5 684 000
2003 I tilläggsb. 64 000
2003 budget 5 063 000
2002 bokslut 3 866 000

27. Teknologisk forskningsverksamhet (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 145 844 000 euro.
År 2004 får nya finansieringsbeslut fattas till

ett belopp av högst 150 359 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första och det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag om 146 444 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
600 000 euro och jämfört med den fullmakt på
151 559 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är avdraget 1 200 000 euro. Avdragen
föranleds av att verksamheten för forsknings-
gruppen för mineralteknik vid Statens tekniska

forskningscentral övergår till att finansieras
under moment 32.20.21.

2004 budget 145 844 000
2003 I tilläggsb. 1 977 000
2003 budget 134 857 000
2002 bokslut 131 516 630

28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för
projekt- och programverksamhet (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 170 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första och det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 150 000 euro jämfört med det
belopp på 15 320 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att löneutgifter
för teknologisakkunniga överförs till moment
32.10.22.

2004 budget 15 170 000
2003 II tilläggsb. —
2003 I tilläggsb. 2 000 000
2003 budget 11 996 000
2002 bokslut 11 996 000

30. Företagspolitik

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 17 470 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 270 000 euro jämfört med det
belopp på 17 200 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av de ändringar
som gjorts i den första tilläggsbudgeten för
2003.

2004 budget 17 470 000
2003 I tilläggsb. 100 000
2003 budget 19 940 000
2002 bokslut 23 933 407

45. Stödjande av företagens investerings-
och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 206 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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Tillägget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 17 706 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av de ändringar
som gjorts i den andra tilläggsbudgeten för
2003.

2004 budget 18 206 000
2003 II tilläggsb. —
2003 budget 17 483 000
2002 bokslut 13 540 423

62. Statlig medfinansiering för handels- och
industriministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

År 2004 får nya beslut om beviljande av
medel fattas till ett belopp av sammanlagt
71 785 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 80 000 euro i bevillningsfull-
makten jämfört med det belopp på 71 705 000
euro som föreslås i budgetpropositionen föran-
leds av en precisering av fördelningen av full-
makten för mål 2. En motsvarande minskning
av fullmakten finns under moment 33.01.62.

2004 budget 76 000 000
2003 II tilläggsb. —
2003 I tilläggsb. —
2003 budget 94 720 000
2002 bokslut 66 777 674

50. Internationaliseringspolitik

40. Företags internationalisering branschvis
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 18 500 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring av

betalningarna för år 2003 i den andra tilläggs-
budgeten för 2003.

2004 budget 19 500 000
2003 II tilläggsb. -3 000 000
2003 budget 18 273 000
2002 bokslut 13 500 384
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

62. Statlig medfinansiering för social- och
hälsovårdsministeriets vidkommande för pro-
jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (för-
slagsanslag)

År 2004 får nya beslut om beviljande av
medel fattas för sammanlagt 4 329 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Avdraget på 80 000 euro i bevillningsfull-
makten jämfört med det belopp på 4 409 000
euro som föreslås i budgetpropositionen beror
på en precisering av fullmaktsfördelningen be-
träffande mål 2. Ett motsvarande tillägg till
fullmakten finns under moment 32.30.62.

2004 budget 5 511 000
2003 I tilläggsb. —
2003 budget 5 474 000
2002 bokslut 1 265 695

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Högst 47 300 euro av anslaget får användas
till prisstöd för avgiftsbelagd servicetelefon-
verksamhet. Anslaget får också användas till
betalning av utgifter för inspektionen av fin-
ländska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt
15 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet
och om sökande av ändring i arbetarskyddsä-
renden (131/1973). Tre tjänster som distrikts-
chef (A27) dras in då arbetarskyddsdistrikt slås
ihop.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

I samband med indragningen av tjänsterna
som distriktschef är avsikten att i distrikten in-
rätta tjänster för tillsynsuppgifter inom arbetar-
skyddet.

2004 budget 22 608 000
2003 I tilläggsb. 421 000
2003 budget 21 506 000
2002 bokslut 20 730 000
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15. Utjämning av familjekostnader

52. Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 421 200 000 eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 3 500 000 euro jämfört med det
belopp på 1 417 700 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att ett större
antal barn än beräknat har fötts år 2003.

2004 budget 1 421 200 000
2003 budget 1 350 200 000
2002 bokslut 1 357 760 572

17. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 563 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 13 000 000 euro jämfört med
det belopp på 576 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en nedgång i
den beräknade arbetslöshetsgraden.

2004 budget 563 000 000
2003 II tilläggsb. -12 000 000
2003 budget 574 000 000
2002 bokslut 516 674 507

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 86 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 3 000 000 euro jämfört med det
belopp på 89 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en ökning av de
premier som skall redovisas som löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie samt av precise-
ringen av utgiftsposten.

2004 budget 86 000 000
2003 budget 97 000 000
2002 bokslut 70 500 000

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 786 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 36 000 000 euro jämfört med
det belopp på 750 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av en precise-
ring av utgifts- och inkomstposten.

2004 budget 786 000 000
2003 II tilläggsb. 31 000 000
2003 I tilläggsb. 300 000
2003 budget 699 000 000
2002 bokslut 673 917 228
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19. Pensionsförsäkring

51. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för lantbruksföretagare
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 411 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 413 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en ändring
av APL-indexet och pensionsavgiften.

2004 budget 411 000 000
2003 II tilläggsb. -3 000 000
2003 budget 407 000 000
2002 bokslut 393 400 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av folkpensionslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 097 000 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 56 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 153 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av en precise-
ring av utgifts- och inkomstposten, varav
23 500 000 euro föranleds av en ändring av
FPL-indexet.

2004 budget 1 097 000 000
2003 II tilläggsb. -8 000 000
2003 budget 1 000 000 000
2002 bokslut 1 015 893 002

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30. Statsandel till kommunerna för social-
och hälsovårdens driftskostnader (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 3 319 000 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 21 000 000 euro jämfört med
det belopp på 3 340 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av sådana
ändringar som föranleds av att de slutliga skat-
teuppgifterna för år 2002 färdigställs.

I enlighet med andra stycket i förklaringsde-
len under momentet i budgetpropositionen har
regeringen i samband med budgetpropositio-
nen avlåtit en proposition med förslag till lag
om ändring av lagen om planering av och stat-
sandel för social- och hälsovården (733/1992)
så att statsandelen för social- och hälsovårdens
driftskostnader höjs med 3,83 procentenheter
från nuvarande 28,06 % till 31,89 %. Statsan-

delen för social- och hälsovårdens driftskost-
nader höjs med 3,76 procentenheter i stället för
nämnda 3,83 procentenheter som nämns i det
andra stycket i förklaringsdelen under momen-
tet i budgetpropositionen, varvid statsandelen
för social- och hälsovårdens driftskostnader
blir 31,82 % i stället för nämnda 31,89 %.
Sänkningen av statsandelsprocenten med 0,07
procentenheter jämfört med vad som föreslås i
budgetpropositionen hänför sig till effekterna
av den reform som genomfördes år 2002 be-
träffande utjämningssystemet för statsandelar
som baserar sig på kommunernas skatteinkom-
ster. Effekterna ändras till följd av de slutliga
skatteuppgifterna för år 2002. Med anledning
av detta avdras från anslaget 7 780 000 euro
jämfört med budgetpropositionen.

I enlighet med 11 stycket i förklaringsdelen
under momentet i budgetpropositionen med
hänvisning till motiveringen till kapitel 26.97
har vid dimensioneringen av anslaget som till-
lägg beaktats de på skatteinkomsterna basera-
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de utjämningstilläggen till statsandelarna och
som avdrag de på skatteinkomsterna baserade
utjämningsavdragen. På grundval av de slutli-
ga skatteuppgifterna för år 2002 har vid dimen-
sioneringen av anslaget som avdrag beaktats
56 786 000 euro jämfört med år 2003 i stället
för 43 181 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen.

Kommunens självfinansieringsandel är
1 491,40 euro per kommuninvånare år 2004 i

stället för 1 489,95 euro som nämns i det sista
stycket i förklaringsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2004 budget 3 319 000 000
2003 I tilläggsb. 87 300 000
2003 budget 2 768 000 000
2002 bokslut 2 522 110 856
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Huvudtitel 34
ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

06. Arbetskraftspolitiken

50.  (34.06.50, delvis) Studiesociala förmå-
ner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 134 380 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 660 000 euro jämfört med det
belopp på 135 040 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en justering
av beräkningen av grunddagpenningens stor-
lek.

Jämfört med budgetpropositionen har dag-
penningens belopp på 23,36 euro i den näst sis-
ta meningen i det fjärde stycket ändrats till
23,16 euro.

Jämfört med budgetpropositionen har punk-
ten Utbildningsstöd i tabellen korrigerats till
följd av ovan nämnda ändringar.

2004 budget 134 380 000
2003 I tilläggsb. 3 570 000
2003 budget 119 040 000
2002 bokslut 93 954 510

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 071 340 000 eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 8 720 000 euro jämfört med det
belopp på 1 080 060 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en justering
av beräkningen av grunddagpenningens stor-
lek.

Jämfört med budgetpropositionen har dag-
penningens belopp på 23,36 euro i den näst sis-
ta meningen i det fjärde stycket ändrats till
23,16 euro. Arbetsmarknadsstödets belopp,
som nämns i den första meningen i det femte
stycket, är 280 210 000 euro i stället för

Beräknad fördelning av anslaget e

Utbildningsstöd  75 970 000
Ersättning för uppehälle  49 280 000
Förhöjd ersättning för uppehälle  8 640 000
Arbetslöshetskassornas förvaltnings-
kostnader  490 000
Sammanlagt  134 380 000
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282 500 000 euro och motsvarande procenttal
är 26 i stället för 27.

Jämfört med budgetpropositionen har tabel-
len korrigerats till följd av ovan nämnda änd-
ringar.

2004 budget 1 071 340 000
2003 budget 1 034 000 000
2002 bokslut 1 009 658 838

64.  (34.06.64 och 77) Överföringsutgifter
för investeringar i sysselsättningsfrämjande
syfte (förslagsanslag)

År 2004 får ingås nya förbindelser för inves-
teringar i sysselsättningsfrämjande syfte till ett
värde av högst 36 053 000 euro. För den del av
2003 års fullmakt som blir oanvänd får förbin-
delser ingås 2004.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har den
sista meningen i nämnda stycke ändrats så att
år 2004 har ändrats till år 2003 och år 2005 har
ändrats till 2004.

2004 budget 39 547 000
2003 I tilläggsb. 500 000
2003 budget 28 410 000
2002 bokslut 13 632 597

Fördelningen av aktiva arbets-
kraftspolitiska åtgärder e

Sysselsatta i arbetspraktik och arbets-
livsträning med arbetsmarknadsstöd  66 720 000
Arbetsmarknadsstöd som betalas un-
der arbetskraftsutbildning  79 220 000
Arbetsmarknadsstöd som betalas un-
der arbetsverksamhet i rehabilite-
ringssyfte  10 590 000
Ersättningar för uppehälle  13 750 000
Arbetsmarknadsstödets andel av det 
sammansatta stödet 90 950 000
Försöket med utvidgning av samman-
satt stöd 17 630 000
Arbetsmarknadsstöd som betalas som 
resebidrag  1 350 000
Sammanlagt 280 210 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Främjande av boendet

60. Överföring till statens bostadsfond
Statskontoret har rätt att i samband med den

frivilliga skuldsanering som avses i 78 § lagen
om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)
efterskänka en del av lånekapitalet och räntan
på personligt bostadslån som beviljats av bo-
stadsfondens medel och som skall betalas till-
baka till bostadsfonden.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
fjärde stycke under punkten Aravalån till be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen med hänvisning till motiveringen i förkla-
ringen till kapitel 15.01. 

2004 budget —
2003 I tilläggsb. —
2003 budget —
2002 bokslut —
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om

2 701 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 50 000 000 euro jämfört med
det belopp på 2 751 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av att de korta

räntorna har fallit och gäller i huvudsak skuld-
förbindelselån. Nedgången i de korta räntorna
inverkar till följd av ränteswapkontrakten ock-
så på räntorna på serieobligationer. 

2004 budget 2 701 000 000
2003 II tilläggsb. 1 453 000 000
2003 budget 2 925 000 000
2002 bokslut 3 050 654 545


