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ALLMÄNT
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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en tilläggsbud-
get för 2004.

Ekonomiska utsikter Den internationella ekonomiska tillväxten är totalt sett mycket
kraftig i år, även om skillnaderna mellan olika områden är stora.
Särskilt snabbt har produktionstillväxten börjat öka i Asien, där
Kinas ekonomiska tillväxt på 8—9 procent drar med sig områdets
övriga ekonomier.

I Finland var den ekonomiska tillväxten anspråkslös under årets
första månader, framför allt på grund av den svaga exporten och in-
dustriproduktionen. Tillväxtprognosen för totalproduktionen från
november har sjunkit en aning, men produktionstillväxten beräknas
ändå öka till 2½ procent i år från fjolårets 1,9 procent. Produktions-
tillväxten påskyndas fortfarande till stor del genom den inhemska
konsumtionen. Efterfrågan på arbetskraft sjunker ännu i år, efter-
som antalet arbetsplatser fortsätter att minska inom primärproduk-
tionen och industrin. Den genomsnittliga arbetslöshetsgraden be-
räknas ändå sjunka ytterligare från i fjol med 0,2 procentenheter till
8,8 procent, eftersom utbudet på arbetskraft minskar mera än efter-
frågan.

År 2005 beräknas tillväxten av totalproduktionen bli en aning
snabbare än i år, eftersom exporten förväntas öka betydligt snabbare
än i år. Det beräknas att arbetslöshetsgraden sjunker en aning lång-
sammare än enligt tidigare prognoser och medeltalet för året beräk-
nas bli 8,5 procent då antalet arbetsplatser inom servicenäringarna
ökar.

InkomstposternaKalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med ett
nettobelopp på 505 miljoner euro jämfört med det som budgeterats
tidigare. Intäktskalkylen för mervärdesskatten höjs med 410 miljo-
ner euro, vilket närmast föranleds av ett högre inflöde än beräknat
år 2003. Värdet av hushållens konsumtionsutgifter ökade med 5,3
procent år 2003, vilket var omkring en procentenhet mera än vad
som beräknades i november 2003 vid beredningen av en komplette-
rande proposition till den ordinarie budgeten. Dessutom riktades
konsumtionen till kapitalvaror, vilka beskattas enligt en bestående
skattesats. Enligt bokslutet inflöt mervärdesskatt till ett belopp av
10 264 miljoner euro år 2003, vilket är ca 290 miljoner euro mer än
vad som budgeterats. Värdet av hushållens konsumtionsutgifter be-
räknas stiga med ca 3 ½ procent år 2004. Ökningen av mervärdes-
skatteintäkterna beräknas följa ökningen av konsumtionsutgifterna.

Intäktskalkylen för bilskatten höjs med 130 miljoner euro främst
med anledning av att bilhandeln fortfarande är livlig och att inflödet
2003 var större än väntat. Intäktskalkylen för energiskatter sänks
med 35 miljoner euro.
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Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobe-
lopp på 20 miljoner euro. Kalkylen över inkomsterna från utveck-
lingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket höjs med 15 miljoner euro. Ökningen beror på att avslu-
tandet av fondens programperiod 1995—1999 drar ut på tiden och
att utbetalningarna av slutraterna till följd av detta uppskjuts från år
2003 till år 2004.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med
203 miljoner euro. Dividendinkomstposten höjs med 210 miljoner
euro på basis av det belopp som influtit. Tillägget föranleds av att
Sampo Abp:s dividender var högre än beräknat. Intäksföringen av
Finlands Banks vinst till staten år 2004 blir 12 miljoner euro mindre
än enligt inkomstposten i budgeten. Kalkylen över intäktsföringen
av de statliga affärsverkens vinst höjs med 5 miljoner euro.

Anslag I tilläggsbudgetpropositionen föreslås en utfästelse på högst 700
miljoner euro för ett vägbyggnadsprojekt samt anslagsökningar för
förvaltningsområdena till ett nettobelopp av 100 miljoner euro. Av
anslagsförslagen faller 5,6 miljoner euro utanför ramen för valperi-
oden av den anledningen att finansiering för utgifterna erhålls ur
EU:s budget. Nettobeloppet av ränteutgifterna för statsskulden be-
räknas vara 210 miljoner euro mindre än vad som budgeterats i den
ordinarie statsbudgeten.

Balans och statsskulden Inkomsterna i tilläggsbudgetpropositionen beräknas uppgå till
728 miljoner euro och som avdrag från anslagen föreslås 110 miljo-
ner euro. Det föreslås att det överskott på 839 miljoner euro som
uppkommer används för minskning av nettoupplåningen, varvid
nettoupplåningen till nominellt värde minskar från 1 213 miljoner
euro till 375 miljoner euro. Statsskulden beräknas uppgå till 63,7
miljarder euro i slutet av 2004, vilket är 43,2 procent i förhållande
till bruttonationalprodukten. Kreditförhållandet beräknas minska
med cirka en procentenhet jämfört med fjolåret.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, milj. euro

2003
Bokslut

2004
Godkänd

budget

2004
Regeringens
proposition

2004
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 36 897 37 065 -110 36 954
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 4 653 2 782 -210 2 572

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 35 340 35 791 728 36 519
— Skatteinkomster 30 263 30 343 505 30 848
— Övriga inkomster 5 077 5 448 223 5 671
Nettoupplåning och skuldhantering 1 073 1 273 -839 435
— Nettoupplåning till nominellt värde 1 322 1 213 -839 375
— Skuldhantering -248 60 - 60
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Ramarna för valperioden 
och odelad reservering

Enligt det beslut om ramarna för valperioden som fattades i maj
2003 är anslagsramen 28 049 miljoner euro för år 2004. Efter de
tekniska preciseringar och de justeringar motsvarande ändringen av
budgetens struktur som genomförts i samband med beredningen av
budgeten och tilläggsbudgetpropositionen för år 2004 är ramens
storlek 28 089 miljoner euro för år 2004. I tilläggsbudgetpropositio-
nen föreslås ett tillägg på 92 miljoner euro till anslagen för ramen. I
budgeten och tilläggsbudgetpropositionen för 2004 har som anslag
för ramen budgeterats 27 864 miljoner euro för år 2004, vilket är
225 miljoner euro under ramanslagsnivån (s.k. odelad reservering).

Regeringen känner redan till flera utgiftsbehov som är motiverade
men som bör prövas, men ännu i detta skede har man förhållit sig
avvisande till dem. Genom detta förfarande strävar regeringen efter
att ställa alla utgiftsbehov i en likadan ställning och kunna bedöma
dem samtidigt i samband med höstens tilläggsbudget. Då kan man
också bättre se budgetekonomins helhetssituation år 2004 och för-
säkra sig om att ramen räcker till för oundvikliga, oförutsedda utgif-
ter som uppkommer under årets gång. 

Väg- och bannätetFör genomförandet av motorvägen Muurla—Lojo med hjälp av
livscykelsmodellen föreslås en fullmakt att ingå avtal på högst 700
miljoner euro. Det 25-åriga serviceavtal som konkurrensutsätts be-
räknas omfatta ca 335 miljoner euro i byggkostnader, 36 miljoner
euro i underhållskostnader och 329 miljoner euro i finansierings-
kostnader. För basbanhållningen föreslås ett anslagstillägg på 20
miljoner euro och för basväghållningen ett tillägg på 5 miljoner eu-
ro.

Fredsbevarande verksam-
het

För internationell fredsbevarande verksamhet föreslås ett tilläggs-
anslag på sammanlagt 7 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att KFOR-operationen fortsätter med en större numerär
än förutsett, att Finlands avdelning förstärks i Afghanistan och att
UNMEE-operationen fortsätter i Etiopien-Eritrea.

UtvecklingssamarbeteDet föreslås att bevillningsfullmakten och fullmakten att ingå av-
tal i fråga om de egentliga utvecklingssamarbetsutgifterna ökas med
30 miljoner euro från nuvarande 385 miljoner euro till 415 miljoner
euro. Ändringen föranleds av riktlinjerna i statsrådets utvecklings-
politiska principbeslut av den 5 februari 2004.

StrukturfonderPå berörda medlemsländers förslag beviljar Europeiska kommis-
sionen tilläggsfinansiering i form av en s.k. resultatreserv för åren
2004—2006 för sådana målprogram som uppfyller vissa effektivi-
tetskrav. Resultatreserven uppgår till sammanlagt 4 procent av pro-
grammens EU-utveckling. Finland har framställt sitt förslag till
kommissionen om hur resultatreserven för mål 2- och 3 -program-
men skall riktas inom programmen. Avsikten är att Finlands fram-
ställning i fråga om mål 1-programmet skall göras senare. Med an-
ledning av resultatreservens andel för 2004 föreslås att bevillnings-
fullmakten ökas med sammanlagt 39,2 miljoner euro för mål 2- och
3 -programmen. Av tillägget är sammanlagt 20,3 miljoner euro be-
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villningsfullmakt för den statliga medfinansieringen. Av tillägget är
sammanlagt 18,9 miljoner euro bevillningsfullmakt för medfinan-
siering från strukturfonderna, varav medfinansieringen från Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är 6,2 miljoner euro,
vilket motsvarar en tredjedel av det totala beloppet av ERUF:s re-
sultatreserv för de ovan nämnda programmen, och medfinansiering-
en från Europeiska socialfonden (ESF) är 12,6 miljoner euro, vilket
motsvarar hälften av det totala beloppet av ESF:s resultatreserv för
de ovan nämnda programmen. Det föreslås att de mest betydande
tilläggen till den nuvarande bevillningsfullmakten hänförs till inri-
kesministeriets, undervisningsministeriets, handels- och industrimi-
nisteriets och arbetsministeriets huvudtitlar. 

Stödjande av företagens 
investerings- och 
utvecklingsprojekt

För att sysselsättningsläget i östra Lappland och Nystadstrakten
skall förbättras föreslås en bevillningsfullmakt om 4 miljoner euro
och ett tilläggsanslag om 0,6 miljoner euro för stödjande av företa-
gens investerings- och utvecklingsprojekt.

Gårdsbrukets 
utvecklingsfond

Det föreslås att Gårdsbrukets utvecklingsfonds resurser för ut-
vecklande av jordbrukets struktur och andra utvecklingsbehov skall
ökas genom att ett anslag på 14,1 miljoner euro överförs till fonden.

Statens bostadsfond I tilläggsbudgetpropositionen föreslås i enlighet med regeringens
bostadspolitiska program att räntestöd enligt lagen om räntestöd för
lån för bostadsaktiebolagshus kan beviljas för ombyggnadslån ock-
så år 2004.

Åland Överföringarna till Åland ökar med 14,1 miljoner euro. Ökningen
föranleds av en ökning på 3,3 miljoner euro av det avräkningsbe-
lopp till Åland som bundits till statens inkomster, en ökning på 4,7
miljoner euro av den skattegottgörelse som betalas på basis av be-
skattningen år 2002 samt ett extra anslag på 6,2 miljoner euro till
landskapet för anskaffning av reservelkraft.

Nya lönesystem Till omkostnaderna för de regionala miljöcentralerna och under-
visningsministeriet samt vissa ämbetsverk inom dess förvaltnings-

Tillägg till bevillningsfullmakten föranlett av resultatreserven per 

förvaltningsområde, euro

Staten
Kalkylerad

EU-andel

Inrikesministeriets förvaltningsområde  3 301 000 3 185 000
Undervisningsministeriets förvaltningsområde  4 501 000 5 525 000
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde  181 000 191 000
Handels- och industriministeriets förvaltnings-
område  3 434 000 2 855 000
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltnings-
område  229 000 188 000
Arbetsministeriets förvaltningsområde  8 266 000 6 491 000
Miljöministeriets förvaltningsområde  369 000 461 000
Sammanlagt  20 281 000 18 896 000
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område föreslås ett tillägg föranlett av övergången till ett nytt löne-
system.

MervärdesskatteutgifterTill följd av ändrad anslagsdimensionering föreslås ett tilläggsan-
slag för mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets och
kommunikationsministeriets förvaltningsområden.

Räntor på statsskuldenRänteutgifterna för skulden i euro är till nettobeloppet 210 miljo-
ner euro mindre än beräknat till följd av en lägre räntenivå samt en
ökning av skuldandelen med rörlig ränta.

De av riksdagen godkända anslagen för 2004 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel
Godkänd

budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 100 740 000 - 100 740 000

22. Republikens President 8 170 000 - 8 170 000

23. Statsrådet 47 883 000 337 000 48 220 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 766 047 000 -2 395 000 763 652 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 670 566 000 - 670 566 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 442 578 000 633 000 1 443 211 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 073 256 000 34 746 000 2 108 002 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 344 524 000 13 502 000 5 358 026 000

29. Undervisningsministeriets 
förvaltningsområde 6 053 748 000 1 014 000 6 054 762 000

30. Jord- och skogbruksministeriets 
förvaltningsområde 2 687 045 000 14 394 000 2 701 439 000

31. Kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde 1 778 494 000 32 238 000 1 810 732 000

32. Handels- och industriministeriets 
förvaltningsområde 964 018 000 684 000 964 702 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 9 364 061 000 3 255 000 9 367 316 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 305 474 000 301 000 2 305 775 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 675 949 000 892 000 676 841 000

36. Räntor på statsskulden 2 782 000 000 -210 000 000 2 572 000 000

 Sammanlagt 37 064 553 000 -110 399 000 36 954 154 000
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De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2004 och de nu föreslagna ändringarna av inkomst-
posterna enligt avdelning, euro

Avdelning Godkänd budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 30 343 017 000 505 000 000 30 848 017 000

12. Inkomster av blandad natur 4 281 094 000 20 250 000 4 301 344 000

13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 021 853 000 203 000 000 1 224 853 000

15.  Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 145 100 000 - 145 100 000

Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och 
skuldhantering) 35 791 064 000 728 250 000 36 519 314 000

Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01) 1 273 489 000 -838 649 000 434 840 000

Sammanlagt 37 064 553 000 -110 399 000 36 954 154 000



Tilläggsbudgeten för 2004

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 e

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 505 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 410 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................... 410 000 000

08. Acciser i -35 000 000

07. Energiskatt, minskning i ................................................................... -35 000 000

10. Övriga skatter i 130 000 000

03. Bilskatt, tillägg i ............................................................................... 130 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 20 250 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 200 000

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i ................................................................................................. 200 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 2 406 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg i.............................................................................................. 2 406 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i 15 293 000

02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och ga-
rantifond för jordbruket, tillägg i...................................................... 15 000 000

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde, tillägg i ....................................................................... 293 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 318 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-
område, tillägg i................................................................................ 318 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i 1 800 000

98. Återbäringar av statsunderstöd, tillägg i........................................... 1 800 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i 233 000

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i ................................................................................................. 233 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 203 000 000

03. Dividendinkomster i 210 000 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ............................................................. 210 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i -12 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, minskning i....................................... -12 000 000

05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst i 5 000 000

01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst, tillägg i ........................... 5 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN i -838 649 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i -838 649 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i............................. -838 649 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-110 399 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 e

23. STATSRÅDET i 337 000

02. Statsrådets kansli i 82 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg i 82 000

99. Statsrådets övriga utgifter i 255 000

25. Utredningsprojektet gällande utlämning av människor under fort-
sättningskriget (reservationsanslag 2 år) i ........................................ 255 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -2 395 000

30. Internationellt bistånd i —

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) i .................................... —

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i -2 395 000

22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (för-
slagsanslag), minskning i.................................................................. -2 395 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 633 000

75. Polisväsendet i 300 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 300 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 151 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 151 000

97. Understöd åt kommuner i 182 000

35. Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag), till-
lägg i ................................................................................................. 182 000
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98. Utveckling av regionerna i —

61. Europeiska regionala utvecklingfondens deltagande i EU:s struktur-
fondsprogram (förslagsanslag) i ....................................................... —

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 
projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ —

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 34 746 000

01. Försvarsministeriet i 26 400 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 26 400 000

10. Försvarsmakten i -1 035 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minsk-
ning i ................................................................................................. -1 035 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... —

30. Internationell fredsbevarande verksamhet i 9 381 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 9 381 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 13 502 000

01. Finansministeriet i —

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............. —

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 13 202 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ................................ 3 277 000

31. Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 4 653 000

32. Övrig anslag (reservationsanslag 2 år) i ........................................... 6 150 000

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-
slagsanslag), minskning i.................................................................. -878 000

40. Tullverket i 300 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 300 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-

RÅDE i 1 014 000

01. Undervisningsministeriet i 132 000

21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 132 000

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande 
för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ...... —

40. Allmänbildande utbildning i 800 000

21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 800 000

88. Vetenskap i 80 000

22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 48 000

23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 32 000

90. Konst och kultur i 2 000

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 2 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 14 394 000

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och komplette-
rande åtgärder inom EU:s gemensamma jodbrukspolitik i —

41. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-
anslag 2 år) i ..................................................................................... —

46. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i............................. —

14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden i 14 089 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) i —

60. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (fast anslag) i ........... 14 089 000

61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagan-
de i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i............................ —

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 
av landsbygden (förslagsanslag) i .................................................... —
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31. Främjande och övervakning av skogsbruket i 293 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-
slag) i ................................................................................................ —

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år), tillägg i 293 000

51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna i 12 000

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 12 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 32 238 000

01. Kommunikationsministeriet i 197 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i........... 197 000

24. Vägförvaltning i 7 000 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 5 000 000

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansierings-
projekt (reservationsanslag 3 år), tillägg i ........................................ 2 000 000

40. Banförvaltningscentralen i 20 030 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 20 030 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 121 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 121 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde i 4 890 000

19. Mervärdeskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 4 890 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-
mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag) i ................................................................................................ —
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Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 684 000

20. Teknologipolitik i 84 000

70. Geologiska forskningscentralens fartygsanskaffning (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 84 000

30. Företagspolitik i 600 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 600 000

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

40. Konsument- och konkurrenspolitik i —

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ —

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv-
ning (reservationsanslag 2 år) i......................................................... —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE i 3 255 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i —

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-
kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag) i ................................................................................................ —

18. Sjukförsäkring i 1 800 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 1 800 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 1 400 000

31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens an-
läggningskostnader (förslagsanslag), tillägg i .................................. 1 400 000

57. Semesterverksamhet i 55 000

50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lant-
bruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i ........................................ 55 000
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Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 301 000

01. Arbetsförvaltningen i 48 000

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 48 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i —

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 
(förslagsanslag) i .............................................................................. —

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för pro-
jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................. —

07. Flykting- och migrationsärenden i 253 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 253 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 892 000

01. Miljöministeriet i —

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .............. —

30. Främjande av boendet i —

60. Överföring till statens bostadsfond i................................................. —

40. De regionala miljöcentralerna i 892 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 892 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i —

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för pro-
jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................. —
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Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i -210 000 000

01. Ränta på skulden i euro i -210 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning i..................... -210 000 000

Anslagens totalbelopp:

-110 399 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av  410 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som
influtit beräknas det sammanlagda beloppet av
mervärdesskatt stiga till 10 624 000 000 euro.

2004 tilläggsb. 410 000 000

2004 budget 10 214 000 000

2003 bokslut 10 264 105 058

2002 bokslut 9 755 537 356

08. Acciser

07. Energiskatt

Under momentet avdras  35 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet av
energiskatt stanna vid 2 955 000 000 euro.

2004 tilläggsb. -35 000 000

2004 budget 2 990 000 000

2003 bokslut 2 865 449 572

2002 bokslut 2 756 404 368
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10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av  130 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som
influtit och prognoserna för antalet sålda per-
sonbilar år 2004 beräknas det sammanlagda

beloppet av bilskatt stiga till 1 250 000 000 eu-
ro.

2004 tilläggsb. 130 000 000

2004 budget 1 120 000 000

2003 bokslut 1 206 651 783

2002 bokslut 1 022 855 614
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Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom inrikesministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av  200 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av in-
täktsföringen under momentet av försäljnings-
intäkterna av föremål som tagits i beslag enligt
4 kap. 17 § 1 och 2 mom. i tvångsmedelslagen
(450/1987).

År 2004 intäktsförs även de inkomster som
influtit år 2003.

2004 tilläggsb. 200 000
2004 budget 800 000
2003 bokslut 1 917 709
2002 bokslut 850 575

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 2 406 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att
Finland övertagit ledningsansvaret för
MNB(C) i KFOR-operationen från och med
den 1 maj 2004. Tillägget inflyter genom un-
derhållsersättningar om 1 862 000 euro och

provianteringsersättningar om 544 000 euro
som uppbärs hos övriga nationaliteter som är
verksamma inom Mellersta brigadens område.

2004 tilläggsb. 2 406 000
2004 budget 1 093 000
2003 bokslut 21 273 472
2002 bokslut 3 575 062

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster från utvecklingssektionen vid
EU:s utvecklings- och garantifond för jordbru-
ket

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 15 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  De inkomster som flyter in
ökas av att  stängningen av programmen för
programperioden 1995—1999 dragit ut på ti-
den, vilket skjuter fram utbetalningen av slut-
raterna från år 2003 till år 2004 med inalles
15 300 000 euro.
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De inkomster som flyter in minskas däremot
av att utgifterna i Ålands mål 5b-program och
i det av handels- och industriministeriet admi-
nistrerade mål 5a-programmet enligt kommis-
sionens förordning (EG) nr 951/97 blev mindre

än de förskott som kommissionen betalat  när
programmen stängdes. På grund av detta av-
dras 300 000 euro från övriga slutrater som
kommissionen skall betala.

2004 tilläggsb. 15 000 000
2004 budget 31 000 000
2003 bokslut 16 126 133
2002 bokslut 10 053 180

99. Övriga inkomster inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 293 000 euro.

Beräknad fördelning av andelen från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond 
för jordbruket, miljoner euro

Budgeten; Tilläggsb.prop.; Sammanlagt;
 intäktsförs  intäktsförs  intäktsförs

Program
i budge-

ten

till
Gårds-
brukets
utveck-

lings-
fond

sam-
man-

lagt
i budge-

ten

 till
Gårds-
brukets
utveck-

lings-
fond

sam-
manlagt

i budge-
ten

till
Gårds-
brukets
utveck-

lings-
fond

sam-
man-

lagt

Mål 1,
Östra Finland 12,0 8,3 20,3 - - - 12,0 8,3 20,3
Mål 1, 
Norra Finland 10,0 4,5 14,5 - - - 10,0 4,5 14,5
Gemenskaps-
initiativet Leader+ 9,0 - 9,0 - - - 9,0 - 9,0
Programperio-
den 2000—2006 
sammanlagt 31,0 12,8 43,8 - - - 31,0 12,8 43,8

Mål 6 - - - 13,1 0,8 13,9 13,1 0,8 13,9
Mål 5b 
(Fasta Finland) - - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1
Mål 5a 
(förordning 950/
97) - - - 0,6 4,9 5,5 0,6 4,9 5,5
Gemenskaps-
initiativ - - - 1,5 - 1,5 1,5 - 1,5
Mål 5b (Åland) - - - -0,2 - -0,2 -0,2 - -0,2
Mål 5a 
(förordning 951/
97) - - - -0,1 - -0,1 -0,1 - -0,1
Programperio-
den 1995—1999 
sammanlagt - - - 15,0 5,7 20,7 15,0 5,7 20,7

Sammanlagt 31,0 12,8 43,8 15,0 5,7 20,7 46,0 18,5 64,5
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F ö r k l a r i n g :  Inkomstökningen föran-
leds av att 293 505,67 euro av det understöd
som år 2002 beviljats Skogsmuseistiftelsen för
byggandet av en hall för förevisning av meka-
niseringen av virkesdrivningen har återburits
till staten.

2004 tilläggsb. 293 000

2004 budget 870 000

2003 bokslut 1 159 784

2002 bokslut 9 998 294

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 318 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget motsvarar
185 000 euro det beräknade beloppet för de
projekt för utredning och genomförande av
VIKING MIP 2001 och 2003 som beviljats av
EU och 12 000 euro det beräknade beloppet för
projektet ERA-NET Transport. Motsvarande

utgifter har antecknats under moment
31.01.22.

Av tillägget föranleds 121 000 euro av det
stöd som EU beviljat IMAGE-projektet. Mot-
svarande utgifter har antecknats under moment
31.60.63.

2004 tilläggsb. 318 000

2004 budget 31 150 000

2003 bokslut 5 307 974

2002 bokslut 1 598 822

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

98. Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 1 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Inkomstökningen föran-

leds av återbäringen av det anslag för behovs-
prövad rehabilitering som blivit oanvänt år

2003. Motsvarande anslagsökning har anteck-
nats under moment 33.18.60.

2004 tilläggsb. 1 800 000

2004 budget 12 000 000

2003 bokslut 31 213 795

2002 bokslut 31 531 941

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbetsministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 233 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
48 000 euro av att EU-kommissionen deltar
som huvudfinansiär i forskningsprojektet
"EES evaluation: Development of national
evaluation practice. Early intervention as an

employment policy method (EIPO)" med
75 000 euro. Resten av kommissionens medfi-
nansiering intäktsförs i början av år 2005. Mot-
svarande utgifter har antecknats under moment
34.01.23.

Av tillägget föranleds 185 000 euro av in-
täktsföringen av det stöd som EU beviljat för
projekt mot diskriminering och rasism. Stöd
har beviljats till ett belopp av sammanlagt
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252 473 euro, varav 67 184 euro har intäkts-
förts år 2003. Motsvarande utgifter har anteck-
nats under moment 34.07.21.

2004 tilläggsb. 233 000

2004 budget 1 800 000

2003 bokslut 2 183 337

2002 bokslut 2 314 892
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Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av  210 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som
influtit beräknas  beloppet av dividendinkom-
ster öka med 210 000 000 euro. Ökningen be-

ror på högre dividender än beräknat från Sam-
po Abp. 

2004 tilläggsb. 210 000 000
2004 budget 600 000 000
2003 bokslut 603 471 355
2002 bokslut 674 625 391

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet avdras  12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt Finlands Banks

bokslutsuppgifter för år 2003 stannade den del
av bankens vinst som skall intäktföras till sta-
ten vid 88 000 000 euro.

2004 tilläggsb. -12 000 000
2004 budget 100 000 000
2003 bokslut 81 509 143
2002 bokslut 99 000 000

05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst

01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av  5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomstökningen motsva-
rar en större intäktsföring av vinst från affärs-
verket Vägverket till staten för år 2003 än be-
räknat.

2004 tilläggsb. 5 000 000
2004 budget 83 078 000
2003 bokslut 86 841 088
2002 bokslut 81 381 677
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Avdelning 15

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet avdras 838 649 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tilläggsbudgeten uppvi-

sar enligt förslaget ett överskott. Från det no-
minella värdet av nettoupplåningen avdras
838 649 000 euro. Det nominella värdet av
nettoupplåningen är således 374 840 000 euro
år 2004. Inklusive skuldhanteringsposterna är
nettoinkomsternas belopp 434 840 000 euro år
2004.

2004 tilläggsb. -838 649 000

2004 budget 1 273 489 000

2003 bokslut 1 073 329 031

Inkomster och utgifter, avdrag e

Inkomster

Nettoupplåning till nominellt 
värde (netto) -838 649 000

Emissionsvinster (netto) -

Utgifter

Kapitalförluster (netto) -

Nettoinkomster -838 649 000
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A N S L A G

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

F ö r k l a r i n g :  Statsrådets kansli bereder före utgången av augusti detta år ett förslag om ett
transportsystem som närmast baserar sig på utkontrakterade tjänster och som säkerställer trygga
transporter för statsrådets medlemmar också utanför huvudstadsregionen.

21. Omkostnader för statsrådets kansli (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
82 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utgifterna för statliga begravning-
ar.

2004 tilläggsb. 82 000

2004 budget 19 901 000

2003 bokslut 21 430 000

2002 bokslut 17 484 000

99. Statsrådets övriga utgifter

25. Utredningsprojektet gällande utlämning

av människor under fortsättningskriget  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  255 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av utredningsprojektet. An-
slaget får användas till avlönande av personal
motsvarande högst åtta årsverken.
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F ö r k l a r i n g :  Utredningsprojektet utre-
der polislinjens och den militära linjens utläm-
ningar till Tyskland och senare till Sovjetunio-
nen och dödsfall i lägren för krigsfångar samt
tillfångatagna finnars och finskättade krigs-
fångars senare skeden. Projektet skall placeras

vid Riksarkivet. Projektet inleds 2004 och det
pågår till 2008. Projektet har uppskattats föran-
leda utgifter om sammanlagt 1 900 000 euro.

2004 tilläggsb. 255 000
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Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Internationellt bistånd

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag

3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att år
2004 får nya biståndsavtal ingås och förbindel-
ser avges, vilka åsamkar staten utgifter till ett
sammanlagt värde av högst 415 000 000 euro
efter år 2004.

Dessutom utökas punkt 2. Bistånd till enskil-
da länder och områden i tabellen om fördel-
ning av fullmakter att bevilja medel och ingå
avtal med 30 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget i fullmakterna
att bevilja medel och ingå avtal föranleds av
riktlinjerna i det principbeslut angående ut-
vecklingspolitiken som statsrådet fattade den 5
februari 2004. 

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —

2004 budget 409 955 000

2003 bokslut 371 246 000

2002 bokslut 366 739 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av de finska freds-

bevarande styrkorna (förslagsanslag)

Under momentet avdras  2 395 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen för mo-
mentet som följer:

Ändringar i dispositionsplanen, euro
Ursprunglig

dispositionsplan
Förändring

+/-
Ändrad

dispositionsplan

01. Utgifter för Finlands FN-avdelning 
på Cypern (UNFICYP-operationen) 212 000 - 212 000

02. Utgifter för Finlands fredsbevarande 
styrka i Etiopien-Eritrea (UNMEE-
operationen) 5 200 000 +3 830 000 9 030 000

03. Utgifter för den fredsbevarande 
operationen i Liberia (UNMIL-
operationen) - +189 000 189 000
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F ö r k l a r i n g :  Ändringarna i disposi-
tionsplanen föranleds av Finlands deltagande i
UNMIL-operationen i Liberia år 2004, för-
längningen av UNMEE-operationen 16.6—
15.12.2004, Finlands fortsatta deltagande i
KFOR-operationen med en större numerär än
förutsett 1.5—31.12.2004 på grund av den för-
ändrade situationen i Kosovo, förstärkningen
av Finlands avdelning med ca 20 personer i Af-
ghanistan, vilket beror på placeringen av en
brandkårsgrupp på Kabuls internationella flyg-
fält samt på inrättandet av en PRT-avdelning i
norra Afghanistan. Ökningen av numerären

och förlängningen av operationerna mer än
förutsett ökar de utgifter som föranleds av ro-
tation o.a. utbildning. Ökningen av utgifterna,
8 206 000 euro, finansieras med de anslag som
varit reserverade under punkt 09 och av vilka
dessutom 2 395 000 euro överförs till moment
27.30.22. 

2004 tilläggsb. -2 395 000
2004 budget 51 971 000
2003 bokslut 47 889 858
2002 bokslut 45 807 804

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 
styrka i Kosovo (KFOR-
operationen) 30 249 000 +2 634 000 32 883 000

05. Gemensamma utgifter 1 621 000 +421 000 2 042 000

06. Utgifter för Finlands avdelning i 
Makedonien i det forna Jugoslavien 
(EUF-operationen) 80 000 - 80 000

08. Utgifter för Finlands avdelning i 
Afghanistan (ISAF-operationen) 3 808 000 +1 132 000 4 940 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya fredsbeva-
rande operationer samt för andra 
utgifter för den fredsbevarande 
verksamheten 10 801 000 -10 601 000 200 000

Sammanlagt 51 971 000 -2 395 000 49 576 000
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Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utgifter enligt tjänstekollektivav-
talet.

2004 tilläggsb. 300 000

2004 budget 553 089 000

2003 bokslut 532 221 000

2002 bokslut 503 560 000

90. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfar-

koster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
151 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget får användas 2 673 000
euro för betalning av utgifterna för den beställ-
ningsfullmakt som beviljades i budgeten för
2000 för anskaffning av två bevakningsfartyg
samt vid behov till utgifter enligt leveransavta-

let som föranleds av ändringar i index och va-
lutakurser.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett
för sådana utgifter enligt leveransavtalet som
föranleds av ändringar i index och av beställ-
ningsfullmakt som beviljades i budgeten 2000
för anskaffning av två bevakningsfartyg.

2004 tilläggsb. 151 000

2004 budget 8 522 000

2003 bokslut 13 305 000

97. Understöd åt kommuner

35. Intressebevakning i förmyndarverksam-

heten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
182 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att förmyndarverksamhetsfallen
varit fler än beräknat. Avsikten är att ersätt-

ningen skall uppgå till i medeltal 146 euro per
fall.

2004 tilläggsb. 182 000

2004 budget 3 347 000

2003 bokslut 3 260 606

2002 bokslut 3 074 024
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98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingfondens

deltagande i EU:s strukturfondsprogram (för-
slagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-
villningsfullmakten ökar från 113 565 000
euro till 119 747 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det
att Europeiska komissionen har godkänt Fin-
lands framställning om ändring av vederböran-
de programdokument.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 6 182 000 euro föranleds av
budgeteringen av andelarna för år 2004 av re-
sultatreserven för mål 2-programmen.

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till bevillningsfullmakten kan nöd-
vändiga förberedande åtgärder vidtas, men till
eventuella utfästelser skall fogas ett villkor en-
ligt vilket utbetalningen förutsätter komissio-
nens godkännande.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
orsaka utbetalningar till ett belopp av
30 717 000 euro år 2004, 43 703 000 euro år
2005, 36 233 000 euro år 2006 och 9 094 000
euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 135 354 000
2003 bokslut 107 064 551
2002 bokslut 112 537 166

62. Statlig medfinansiering för inrikesminis-

teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att be-

villningsfullmakten ökar från 25 026 000 euro
till 28 265 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det
att Europeiska komissionen har godkänt Fin-
lands framställning om ändring av vederböran-
de programdokument.

F ö r k l a r i n g :  I ökningen av bevillnings-
fullmakten har såsom tillägg beaktats
3 301 000 euro med anledning av budgetering-
en av resultatreserven för år 2004 för mål 2-
programmen. Då dessutom 42 000 euro beak-
tas som avdrag på grund av en justering av för-
delningen av det tekniska stödet inom de olika
förvaltningsområdena samt 20 000 euro som
överföring till moment 33.01.62 för gemen-
skapsinitiativet Urban II, uppgår ökningen av
fullmakten till 3 239 000 euro.

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till bevillningsfullmakten kan nöd-
vändiga förberedande åtgärder vidtas, men till
eventuella utfästelser skall fogas ett villkor en-
ligt vilket utbetalningen förutsätter komissio-
nens godkännande.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
orsaka utbetalningar till ett belopp av
11 015 000 euro år 2004, 9 811 000 euro år
2005, 7 439 000 euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 27 845 000
2003 bokslut 23 088 338
2002 bokslut 24 282 709
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Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarsministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvars-

ministeriets förvaltningsområde (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
26 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 26 300 000 euro av en ändring

av dimensioneringen av anslaget under mo-
mentet och 100 000 euro av ett tilläggsanslag
som budgeterats under moment 27.30.22.

2004 tilläggsb. 26 400 000

2004 budget 172 500 000

2003 bokslut 190 476 380

10. Försvarsmakten

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-

vationsanslag 3 år)

Från momentet avdras 1 035 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att beställningsfullmakten för utvecklan-
de av flygvapnets kapacitet när det gäller jakt-
försvar minskar från 111 500 000 euro till
87 460 000 euro. Den tidsmässiga fördelning-
en per år av utgifterna för fullmakten ändras så
att användningen av fullmakten får åsamka sta-
ten utgifter om högst 2 159 000 euro före ut-
gången av 2005, högst 14 830 000 euro före ut-
gången av 2006, högst 45 984 000 euro före ut-
gången av 2007, högst 72 782 000 euro före
utgången av 2008 och högst 87 460 000 euro
före utgången av 2009. Det anslag för 2004
som reserverats för betalning av utgifter för av-
tal som ingås för utvecklande av kapaciteten
när det gäller jaktförsvar minskar från
3 500 000 euro till 2 465 000 euro.

Fullmakten i punkt 21. Avvärjningskapacitet
hos flygvapnets jaktplan 2004 i tabellen över
beställningsfullmakter är 87,5 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av  beställ-
ningsfullmakten för utvecklande av flygvap-
nets kapacitet när det gäller jaktförsvar med
24 040 000 euro föranleds av förändringar i
US-dollarkursen jämfört med den ursprungliga
tidpunkten för dimensionering av fullmakten.

2004 tilläggsb. -1 035 000

2004 budget 572 600 000

2003 bokslut 519 000 000

2002 bokslut 516 696 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att den
bevillningsfullmakt som i budgeten för 2003
beviljats för ingående av långtidsavtal för an-
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skaffning av sådan materiel och sådana tjänster
som försvarsmaktens verksamhet förutsätter
minskar från 75 000 000 euro till 63 095 000
euro, och den tidsmässiga fördelningen per år
av utgifterna för fullmakten ändras så att an-
vändningen av fullmakten får åsamka staten
utgifter om högst 48 095 000 euro före utgång-
en av 2004 och högst 63 095 000 euro före ut-
gången av 2005.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av beställ-
ningsfullmakten med 11 905 000 euro hänför
sig till flygvapnets årliga anskaffningar av

flygbränsle och till rätt tolkning och behörigt
iakttagande av motiveringen för användning
av beställningsfullmakten.

Momentets slutsumma ändras inte på grund
av det ovan anförda.

2004 tilläggsb. —

2004 budget 1 270 436 000

2003 bokslut 1 231 990 000

2002 bokslut 1 131 224 000

30. Internationell fredsbevarande verksamhet

22.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för

fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
9 381 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen för mo-
mentet som följer:

F ö r k l a r i n g :   Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 6 648 000 euro av att Finlands
deltagande i KFOR-operationen fortsätter med
en större numerär än förutsett 1.5—31.12.2004
på grund av den förändrade situationen i Ko-

sovo och 2 753 000 euro av en förstärkning av
Finlands avdelning med ca 20 personer i Af-
ghanistan, vilket beror på placeringen av en
brandkårsgrupp på Kabuls internationella flyg-
fält samt på inrättandet av en PRT-avdelning i

Ändringar i dispositionsplanen, euro
Ursprunglig

dispositionsplan
Förändring

+/-
Ändrad

dispositionsplan

01. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 509 000 - 2 509 000
02. Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern 

(UNFICYP-operationen) 50 000 +10 000 60 000
03. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i 

Etiopien-Eritrea (UNMEE-operationen) 3 476 000 +1 821 000 5 297 000
04. Utgifter för den fredsbevarande operationen i 

Liberia (UNMIL-operationen) - +37 000 37 000
05. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i 

Kosovo (KFOR-operationen) 14 406 000 +6 648 000 21 054 000
06. Gemensamma utgifter 1 152 000 - 1 152 000
07. Programmet för utvecklande av styrkor för 

krishantering 16 000 000 - 16 000 000
10. Utgifter för Finlands avdelning i Afghanistan 

(ISAF-operationen)  3 599 000 +2 753 000 6 352 000
20. I reserv för merutgifter för pågående operatio-

ner och för förlängning av dem samt för even-
tuella nya fredsbevarande operationer 2 232 000 -1 888 000 344 000

Sammanlagt 43 424 000 +9 381 000 52 805 000
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norra Afghanistan. Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 37 000 euro av Finlands delta-
gande i UNMIL-operationen i Liberia år 2004
och 1 821 000 euro av att UNMEE-operatio-
nen fortsätter 16.6— 15.12.2004 och 10 000
euro av ökade utgifter för UNFICYP-operatio-
nen.

Behovet av tilläggsanslag för UNMIL-,
UNMEE- och UNFICYP-operationerna samt
20 000 euro för ISAF-operationen, samman-
lagt 1 888 000 euro finansieras med de medel
som finns i reserv under punkt 20. Tilläggsin-

komsterna om 2 406 000 euro från Mellersta
brigadens verksamhet inom KFOR-operatio-
nen har antecknats under moment 12.27.99.

Av ökningen av anslaget är 2 395 000 euro
överföring från moment 24.99.22.

2004 tilläggsb. 9 381 000

2004 budget 43 424 000

2003 bokslut 50 989 624

2002 bokslut 24 465 883
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att som inkomster beaktas vid nettobudgete-
ringen inkomster av ett projekt finansierat av
Nordiska ministerrådet samt inkomster från
EIPA av samfinansierad verksamhet.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det
ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 26 028 000
2003 bokslut 25 430 000
2002 bokslut 24 960 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

3 277 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning av de inkomster som
uppskattats i statsbudgeten för 2004 och vilka
ligger till grund för självstyrelselagen för
Åland.

2004 tilläggsb. 3 277 000
2004 budget 161 060 000
2003 bokslut 164 789 258
2002 bokslut 157 495 354

31. Skattegottgörelse (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

4 653 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Om den i landskapet för

ett skatteår debiterade inkomst- och förmögen-

hetsskatten överstiger 0,5 % av motsvarande
skatt i hela riket, tillkommer det överstigande
beloppet (skattegottgörelse) landskapet Åland
i enlighet med 49 § självstyrelselagen för
Åland. Ålandsdelegationen har fastställt skat-
tegottgörelsen för skatteåret 2002 till
16 652 173 euro.

2004 tilläggsb. 4 653 000
2004 budget 12 000 000
2003 bokslut 11 848 146
2002 bokslut 6 754 584

32. Övrig anslag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 150 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ett ex-

tra anslag enligt 48 § självstyrelselagen för
Åland till landskapet Åland.
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F ö r k l a r i n g :  Enligt 48 § i självstyrelse-
lagen för Åland kan landskapet beviljas ett ex-
tra anslag på framställning av lagtinget för så-
dana exceptionellt stora utgifter av engångsna-
tur som inte rimligen kan finansieras ur
budgeten för landskapet Åland. Ålands lagting
har lagt fram ett förslag om att Ålandsdelega-
tionen måtte bevilja landskapet ett extra anslag
för anskaffning av reservelkraft. Ålandsdele-
gationen fattade den 17 mars 2004 ett beslut,
enligt vilket anslaget uppgår till 6,15 miljoner
euro och likväl högst till 40 % av de godtagba-
ra investeringskostnaderna.

2004 tilläggsb. 6 150 000

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskat-
ten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet avdras 878 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Anslaget får användas till

återbäring av intäkterna från lotteriskatten till
landskapet Åland. Avdraget föranleds av att
Ålands Penningautomatförening år 2003 har
betalat mindre lotteriskatt än beräknat.

2004 tilläggsb. -878 000
2004 budget 3 500 000
2003 bokslut 2 270 034
2002 bokslut 1 683 100

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en förlängning av öppethållnings-

tiden på gränsövergångsstället vid Niirala—
Värtsilä så att det är öppet dygnet runt.

2004 tilläggsb. 300 000
2004 budget 125 967 000
2003 bokslut 123 038 000
2002 bokslut 112 234 000

60. Senatfastigheter

Punkt 2. Investeringar i motiveringen till kapitlet kompletteras så att Senatfastigheter får bevil-
ja högst 20 miljoner euro i lån till dotter- eller intressebolag i aktiebolagsform som hör till samma
affärsverkskoncern.

F ö r k l a r i n g :  Enligt 4 § 2 mom. i lagen om Senatfastigheter (1196/2003) får Senatfastig-
heter inom ramen för samtycke som riksdagen givit i samband med behandlingen av statsbudge-
ten bevilja lån till ett sådant dotterbolag eller intressebolag i aktiebolagsform som hör till samma
affärsverkskoncern som affärsverket. Antalet projekt som skall beviljas lån uppgår varje år till
5—10. De största enskilda projekten för vilka lån skall beviljas är ändringsarbetena av Lahden
oikeustalo Oy och ombyggnaden av fasaderna i Kiinteistö Oy Rovaniemen oikeus- ja poliisitalo.
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

21. Undervisningsministeriets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

132 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-
tem.

2004 tilläggsb. 132 000
2004 budget 21 042 000
2003 bokslut 19 833 000
2002 bokslut 19 413 000

62. Statlig medfinansiering för undervis-

ningsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-
villningsfullmakten ökar från 62 236 000 euro
till 67 729 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det
att Europeiska komissionen har godkänt Fin-
lands framställning om ändring av vederböran-
de programdokument.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 5 493 000 euro föranleds av
budgetering av en resultatreserv för 2004, av
en precisering av fördelningen av den tekniska
hjälpen förvaltningsområdesvis och en ändring
av fördelningen av den statliga medfinansie-
ringen för mål 3-programmet förvaltningsom-
rådesvis. I fråga om mål 3-programmet har så-
som avdrag beaktats 992 000 euro som överfö-
ring till moment 32.30.62.

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till betalningsfullmakten kan nödvän-
diga förberedande åtgärder vidtas, men till
eventuella utfästelser skall fogas ett villkor en-
ligt vilket utbetalningen förutsätter kommissi-
onens godkännande.

Bevillningsfullmakten för 2004 beräknas
föranleda betalningar om 16 137 000 euro år
2004, 29 728 000 euro år 2005 och 21 864 000
euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 70 992 000
2003 bokslut 55 548 985
2002 bokslut 54 174 490
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40. Allmänbildande utbildning

21. Omkostnader för statlig allmänbildande

utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av täckandet av omkostnaderna för
skolor för barn med handikapp.

2004 tilläggsb. 800 000

2004 budget 41 171 000

2003 bokslut 40 063 000

2002 bokslut 39 200 000

88. Vetenskap

22. Arkivverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
48 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till ett nytt lönesys-
tem.

2004 tilläggsb. 48 000

2004 budget 13 512 000

2003 bokslut 12 977 000

2002 bokslut 12 780 000

23. Omkostnader för Forskningscentralen

för de inhemska språken (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
32 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till ett nytt lönesys-
tem.

2004 tilläggsb. 32 000

2004 budget 2 630 000

2003 bokslut 2 565 000

2002 bokslut 2 509 000

90. Konst och kultur

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till ett nytt lönesys-
tem.

2004 tilläggsb. 2 000

2004 budget 532 000

2003 bokslut 505 000

2002 bokslut 504 000
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Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgär-

der inom EU:s gemensamma jodbrukspolitik

41. Nationellt stöd för jordbruket och träd-

gårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att nya förbindelser får ingås år 2004 i enlighet
med det nationella tilläggsstöd till miljöstödet
som Europeiska kommissionen har godkänt
för åren 2004—2007 på så sätt att de föranle-
der utgifter om sammanlagt 8 000 000 euro un-
der åren 2005—2008.

F ö r k l a r i n g :  EU-kommissionen har
godkänt stödlösningen enligt artikel 141 om
nationellt stöd till södra Finland, enligt vilken
nationellt stöd för växtodling ersätts i södra
Finland med nationellt tilläggsstöd till miljö-
stödet. Tilläggsstödet betalas till jordbrukare
som förbundit sig till miljöstödet inom stöd-
områdena A och B. Det nationella tilläggsstö-
det till miljöstödet får föranleda utgifter om
högst 60 000 000 euro år 2004. I fråga om de
miljöstödsförbindelser som är i kraft 2004
(mom. 30.12.45) kan tilläggsstöd betalas utan
särskild förbindelse om tilläggsstödet, men när
det gäller nya miljöstödsförbindelser som in-
gås år 2004 skall också förbindelser om natio-
nellt tilläggsstöd ingås med jordbrukarna. De
nya femåriga förbindelser som ingås år 2004
beräknas föranleda utgifter om 2 000 000 euro
år 2004 och 8 000 000 euro åren 2005—2008. 

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —

2004 budget 608 620 000

2003 bokslut 608 620 000

2002 bokslut 588 490 000

46. Kompensationsbidrag (reservationsan-

slag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så, att de
förbindelser som ingås i enlighet med det sys-
tem med kompensationsbidrag som Europeis-
ka kommissionen har godkänt för åren 2000—
2006 får föranleda utgifter om sammanlagt
högst 16 000 000 euro under åren 2005—
2008.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten i
budgeten för 2004 uppgår till 10 000 000 euro.
Från år 2003 till år 2004 överfördes bevill-
ningsfullmakt till ett belopp av 5 700 000 euro.
Eftersom det beräknas att det behövs
21 700 000 euro för kompensationsbidragen år
2004 är tilläggsbehovet av fullmakt 6 000 000
euro, vilket föranleds av att antalet nya förbin-
delser som ingås 2004 har ökat kraftigare än
enligt tidigare uppskattningar. De utgifter som
föranleds av beslut och åtgärder från tidigare år
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minskar på motsvarande sätt. Denna föränd-
ring har inte beaktats i tabellen nedan.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —

2004 budget 422 673 000

2003 bokslut 417 673 000

2002 bokslut 422 673 000

14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden

49. Räntestöd för näringsverksamhet på

landsbygden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att år
2004 får räntestöd godkännas i fråga om ett lå-
nekapital om högst 250 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt budgeten för 2004
får räntestöd godkännas i fråga om ett låneka-
pital om högst 151 370 000 euro år 2004. Från
år 2003 överfördes bevillningsfullmakt till ett
belopp av 18 755 000 euro så att ett anslag av
sammanlagt 170 125 000 euro står till förfo-
gande. Tilläggsbehovet av fullmakt,
98 630 000 euro, föranleds av att finansie-
ringssituationen i fråga om investeringsstöd
har ändrat märkbart med anledning av  beslutet
angående artikel 141 som fattats tillsammans
med EU-kommissionen och som innefattar det
stödsystem som kommissionen godkände i
mars 2004. De höga stödnivåer som förutsätts

i beslutet kan inte längre i fortsättningen finan-
sieras med medel ur Gårdsbrukets utvecklings-
fond i den nuvarande omfattningen och av den-
na anledning beviljas stödet, som tidigare hän-
förts till statslån, i framtiden som räntestöd i
anslutning till räntestödslån. Ur Gårdsbrukets
utvecklingsfond finansieras fortfarande sådant
stöd som beviljas som understöd.

Lånekapitalet för ansökningar som skall
godkännas år 2004 beräknas uppgå till sam-
manlagt ca 285 miljoner euro. Av detta är ca
125 miljoner euro ansökningar som överförts
från år 2003 och ca 160 miljoner euro nya an-
sökningar som kommer år 2004. Av dessa är
en del ansökningar sådana som återtagits av de
ansökningar om statliga lån som varit anhäng-
iga eller för vilkas del beslut redan fattats och
som kan ändras till räntestödslåneansökningar.

Utgifter på grund av fullföljandet av systemet med kompensationsbidrag, milj. euro
2004 2005 2006 2007 2008—

Beslut och åtgärder 2004 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90
— varav förändring +3,75 +3,75 +3,75 +3,75 +3,75
Beslut som fattats och åtgärder 
som vidtagits tidigare år 418,771) 11,32 8,51 5,05 -
Sammanlagt 422,67 15,22 12,41 8,95 3,90

1) Ändrad uppskattning
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Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet. 

2004 tilläggsb. —
2004 budget 32 800 000
2003 bokslut 23 550 962
2002 bokslut 26 986 269

60. Överföring till Gårdsbrukets utveck-
lingsfond (fast anslag)

Under momentet beviljas 14 089 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av en

överföring enligt 2 § lagen om gårdsbrukets ut-
vecklingsfond (657/1966).

F ö r k l a r i n g :  I förklaringen under moti-
veringen till kapitel 30.14 i budgeten 2004
konstateras att utöver vad som godkänts i bud-
geten har man enligt rambeslutet berett sig på
att använda 14,089 miljoner euro till utveck-
ling av jordbrukets struktur och andra utveck-
lingsbehov som senare fastställs av jord- och
skogsbruksministeriet. Med anledning av det
som anförts ovan föreslås att anslaget överförs
till Gårdsbrukets utvecklingsfond. Med de lån
och understöd som beviljas ur fonden har man
för avsikt att stöda gårdars produktionsinveste-
ringar och generationsväxling. Fondens medel
kan också användas för utvecklande av annan
näringsverksamhet i enlighet med lagen om fi-
nansiering av landsbygdsnäringar. Det beräk-
nas att understöd till ett belopp av ca 86,4 mil-
joner euro beviljas ur fonden år 2004.

Ur Gårdsbrukets utvecklingsfond betalas ut-
gifter som förorsakas av lånefinansierings-,
understöds- och andra stödåtgärder enligt la-
gen om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999), lagen om finansiering av renhus-
hållning och naturnäringar (45/2000), lagen
om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994) och landsbygdsnä-
ringslagen (1295/1990).

2004 tilläggsb. 14 089 000

61. Europeiska utvecklings- och garantifon-
den för jordbrukets deltagande i utveckling av
landsbygden  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att nya
beslut om beviljande av medel får fattas till ett
belopp av sammanlagt 49 936 000 euro år
2004.

I fråga om den resultatreserv för bevillnings-
fullmakten som ingår i budgeten 2004 får be-
slut om utbetalningar fattas efter att Europeis-
ka kommissionen har godkänt Finlands förslag
om ändring av vederbörande programdoku-
ment.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten i
budgeten för 2004 uppgår till 48 530 000 euro.
Ökningen av bevillningsfullmakten med
1 406 000 euro föranleds av följande faktorer.

För en omfördelning av den bevillningsfull-
makt som frigjorts av medel som åren 2000—
2002 bundits till projekt inom ramen för det re-
gionala programmet för utveckling av lands-

Räntestödslånen föranleder staten årliga utgifter enligt följande, milj. euro

2004 2005 2006 2007 2008
Senare år

sammanlagt

Räntestödslån för tidigare 
år 28,2 28,0 25,3 22,5 19,8 60,2
— justering i budgeten -1,2 3,8 4,5 4,2 3,8 14,7
Räntestödslån år 2004 4,6 8,9 8,1 6,8 5,2 19,8
— justering i budgeten 1,2 3,7 2,1 1,4 0,2 -0,7
   — varav ökad bevillnings-
fullmakt föranleder 2,0 3,8 3,5 3,2 2,9 10,9
Sammanlagt 32,8 36,9 33,4 29,3 25,0 80,0
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bygden (ALMA) höjs bevillningsfullmakten
för ALMA med 991 000 euro.

Statens revisionsverk har i sin revision kon-
staterat att det investeringsprojekt som hör till
mål 1-programmet för östra Finland har riktats
till fel åtgärdshelhet och åtgärd i strid med pro-
gramdokumentet. Eftersom det i budgeten
2004 inte kan anvisas någon fullmakt för kor-

rigering av felet höjs momentets bevillnings-
fullmakt med 415 000 euro. Samtidigt ökar
den finansieringsandel för mål 1-programmet
för östra Finland som finansieras ur statsbud-
geten med beloppet av den ovan nämnda full-
makten och Gårdsbrukets utvecklingsfonds
(MAKERA) finansieringsandel minskar i mot-
svarande grad.

Avsikten är att i fråga om användningen av
den resultatreserv som ingår i bevillningsfull-
makten kan nödvändiga förberedande åtgärder

vidtas, men till eventuella utfästelser skall fo-
gas ett villkor enligt vilket utbetalningen förut-
sätter kommissionens godkännande.

Motsvarande tillägg i bevillningsfullmakten
gällande den statliga medfinansieringen har
gjorts under moment 30.14.62.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —

2004 budget 59 718 000

2003 bokslut 37 218 104

2002 bokslut 26 226 317

Ökning av bevillningsfullmakten, milj. euro

Bevillningsfullmakt i budgeten 48,530
Justeringar i tilläggsbudgetpropositionen
— ombudgetering av ALMA 0,991
— inriktningskorrigering (östra Finland) 0,415
Sammanlagd ökning av bevillningsfullmakten 1,406
Justerad bevillningsfullmakt 49,936

Bevillningsfullmaktsökningens fördelning per program, milj. euro
Program Budget Tilläggsb.prop. Sammanlagt

ALMA (EUGFJ-G) 15,014 0,991 16,005

Mål 1 (EUGFJ-U)

— östra Finland 13,858 0,415 14,273

— norra Finland 9,566 - 9,566

Leader+ (EUGFJ-U) 10,092 - 10,092

Sammanlagt 48,530 1,406 49,936

Användningen av bevillningsfullmakter beräknas åsamka staten utgifter enligt följande, 
milj. euro
Bevillningsfullmaktsår 2004 2005 2006 2007 Sammanlagt

Förbindelser 2000—2003 51,222 35,887 10,163 1,260 98,532

Förbindelser 20041) 8,496 15,877 20,532 4,035 48,940
Sammanlagt 59,718 51,764 30,695 5,295 147,472

1) År 2008 ytterligare 0,996 milj. euro.
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62. Statlig medfinansiering för den av EU

delfinansierade utvecklingen av landsbygden

(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att nya

beslut om beviljande av medel får fattas till ett
belopp av 66 968 000 euro år 2004.

I fråga om den resultatreserv för bevillnings-
fullmakten som ingår i budgeten 2004 får be-
slut om utbetalningar fattas efter att Europeis-
ka kommissionen har godkänt Finlands förslag
om ändring av vederbörande programdoku-
ment.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten i
budgeten för 2004 uppgår till 64 596 000 euro.
Ökningen av bevillningsfullmakten med

2 372 000 euro föranleds av orsaker som pre-
senteras under moment 30.14.61.

För en omfördelning av de bevillningsfull-
makter som tidigare frigjorts från det regionala
programmet för utveckling av landsbygden
(ALMA) höjs bevillningsfullmakten med
1 957 000 euro. För att det investeringsprojekt
som hör till mål 1-programmet för östra Fin-
land skall riktas till rätt åtgärdshelhet höjs be-
villningsfullmakten gällande den statliga med-
finansieringen med 415 000 euro. Samtidigt
ökar statsbudgetens finansieringsandel i mål 1-
programmet för östra Finland med beloppet av
den sistnämnda fullmakten och Gårdsbrukets
utvecklingsfonds (MAKERA) finansierings-
andel minskar i motsvarande grad.

Ökning av bevillningsfullmakten, milj. euro

Bevillningsfullmakt i budgeten 64,596
Justeringar i tilläggsbudgetpropositionen
— ombudgetering av ALMA 1,957
— inriktningskorrigering (östra Finland) 0,415
Sammanlagd ökning av bevillningsfullmakten 2,372
Justerad bevillningsfullmakt 66,968

Bevillningsfullmaktsökningens fördelning per program, milj. euro
Budget Tilläggsb.prop. Sammanlagt

Program
ALMA (EUGFJ-G) 30,025 1,957 31,982
Mål 1 (EUGFJ-U)
— östra Finland 13,361 0,415 13,776
— norra Finland 8,791 - 8,791
Leader+ (EUGFJ-U) 7,669 - 7,669
Sammanlagt 59,846 2,372 62,218

ERUF:s medfinansiering 2,900 - 2,900
— mål 1-program 0,873 - 0,873
— mål 2-program 0,887 - 0,887
— Interreg 1,140 - 1,140
Övriga 1,850 - 1,850
Sammanlagt 64,596 2,372 66,968
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Avsikten är att i fråga om användningen av
den resultatreserv som ingår i bevillningsfull-
makten kan nödvändiga förberedande åtgärder

vidtas, men till eventuella utfästelser skall fo-
gas ett villkor enligt vilket utbetalningen förut-
sätter kommissionens godkännande.

Motsvarande tillägg i bevillningsfullmakten
gällande EU:s finansieringsandel har i fråga
om EUGFJ gjorts under moment 30.14.61.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 89 792 000
2003 bokslut 50 742 991
2002 bokslut 38 876 667

31. Främjande och övervakning av skogsbruket

44. Stöd för tryggande av virkesproduktio-

nens uthållighet (förslagsanslag)
Motiveringen under momentet kompletteras

så att man av anslaget enligt den upphävda
skogsförbättringslagen (140/1987) får använda
högst 253 498 euro inom verksamhetsområdet
för Norra Österbottens skogscentral till finan-
siering av sådana skogsförbättringsprojekt för
vilka finansieringsbeslut givits före den 31 de-
cember 1999.

F ö r k l a r i n g :  Med stöd av övergångsbe-
stämmelsen i lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk får medel som anvisats för lagens
ändamål användas enligt den upphävda skogs-
förbättringslagen till utgången av 2002 till fi-
nansiering av sådana skogsförbättringsprojekt
för vilka finansieringsbeslut har givits före den
31 december 1999. Vid Norra Österbottens
skogscentral har bokföringen av utgifter för så-
dana projekt fördröjts med ett belopp av
253 497,92 euro där tidsfristen var utgången år

2002. Av denna anledning föreslås att motive-
ringen under momentet kompletteras så att
man av anslaget för innevarande år får använda
högst 253 498 euro enligt den upphävda skogs-
förbättringslagen (140/1987) till finansiering
av sådana skogsförbättringsprojekt för vilka fi-
nansieringsbeslut har givits före den 31 decem-
ber 1999.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 62 895 000
2003 bokslut 69 151 993
2002 bokslut 48 102 620

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
293 000 euro.

Användningen av bevillningsfullmakter beräknas åsamka staten utgifter enligt följande, 
milj. euro
Bevillningsfullmaktsår 2004 2005 2006 2007 Sammanlagt

Förbindelser 2000—2003 72,481 52,056 14,238 1,146 139,921

Förbindelser 20041) 17,311 20,788 25,173 2,888 66,160
Sammanlagt 89,792 72,844 39,411 4,034 206,081

1) År 2008 ytterligare 0,808 milj. euro.
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Dessutom ändras momentets dispositions-
plan på följande sätt:

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett
att användas för Skogsmuseistiftelsens byg-
gande av en hall för förevisning av mekanise-
rad virkesdrivning. För ändamålet har 666 000
euro beviljats i statsbudgeten 2002, 1 995 000
euro i budgeten 2003 och 1 195 000 euro i bud-
geten 2004, dvs. sammanlagt 3 856 000 euro.
Eftersom anslagstypen för momentet i budge-
ten 2002 var fast anslag har det belopp av
293 505,67 euro som på grund av en försening
av byggprojektet inte använts av det särskilda

understödet 2002 återbetalats till staten. För
slutförandet av projektet föreslås att anslaget
under momentet höjs i motsvarande grad med
293 000 euro. Återbetalningen har antecknats
som inkomst under moment 12.30.99.

2004 tilläggsb. 293 000
2004 budget 3 730 000
2003 bokslut 4 030 000
2002 bokslut 2 718 000

33. Forststyrelsen

I beslutsdelen i kapitlets motivering ändras punkt 2. Nedsättning av grundkapitalet på följande
sätt:

2. Nedsättning av grundkapitalet
Fastighetsförmögenhet kan år 2004 överföras från Forststyrelsen i Skogsforskningsinstitutets

besittning för att komplettera forskningsskogsnätet, och från Skogsforskningsinstitutet kan fast-
ighetsförmögenhet överföras i Forststyrelsens besittning. Med anledning av vad som anförts ovan
sänks Forststyrelsens grundkapital med 0,9 miljoner euro. Eftersom kapitalet sänks med 0,4 mil-
joner euro med anledning av de överföringar av fastighetsförmögenhet som gjorts under tidigare
år uppgår Forststyrelsens grundkapital till 851,2 miljoner euro. Statsrådet berättigas att fatta när-
mare beslut om den egendom som överförs.

S e l v i t y s o s a :  Punkt 2. Nedsättning av grundkapitalet i beslutsdelen i kapitlets motivering
ändras så, att utöver besittningsöverföring från Forststyrelsen till Skogsforskningsinstitutet skall
områden också kunna överföras från Skogsforskningsinstitutet till Forststyrelsen. År 2004 har
man för avsikt att överföra fastighetsförmögenhet till ett belopp av ca 1,5 miljoner euro från
Forststyrelsen i Skogsforskningsinstitutets besittning, och från Skogsforskningsinstitutet i Forst-
styrelsens besittning har man för avsikt att överföra fastighetsförmögenhet till ett belopp av ca 0,6
miljoner euro. Nettoeffekten på grundkapitalet är 0,9 miljoner euro. Överföringarna av besitt-
ningsrätt hänför sig till utvecklandet av Skogsforskningsinstitutets forskningsskogsnät.

Ändring till dispositionsplanen, euro
Ursprunglig

dispositionsplan
Förändring

+/-
Ändrad

dispositionsplan

01.  Föreningen för Skogskultur rf 50 000 - 50 000
02.  Arbetseffektivitetsföreningen rf 471 000 - 471 000
03.  Skogsmuseistiftelsen 1 715 000 +293 000 2 008 000
04.  Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 51 000 - 51 000
05.  Finska Forstföreningen rf 434 000 - 434 000
06.  Europeiska skogsinstitutet rf 1 009 000 - 1 009 000
Sammanlagt 3 730 000 +293 000 4 023 000
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I budgeten 2004 har grundkapitalets nivå fastställts till 851,6 miljoner euro, varvid man har be-
aktat ett avdrag på 0,9 miljoner euro med anledning av ändringarna i fastighetsförmögenheten. I
denna tilläggsbudgetproposition föreslås inte någon ändring av grundkapitalet med anledning av
ändringen på grund av överföringar av fastighetsförmögenhet som genomförts år 2004. Det före-
slås att grundkapitalet sänks av den anledningen att värdet av den av försvarsmakten använda
fastighetsförmögenhet som överfördes i Forststyrelsens besittning år 2002 var 0,4 miljoner euro
lägre än man beräknade vid beredningen av budgeten.

51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna

22. Utgifter för nyttjande och vård av vatten-

tillgångarna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
12 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till det nya lönesyste-
met för de regionala miljöcentralerna.

2004 tilläggsb. 12 000

2004 budget 5 292 000

2003 bokslut 5 196 000

2002 bokslut 5 128 000
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Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

22. Forskning och utveckling (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
197 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 88 000 euro av ministeriets av
EU beviljade andel av den andra betalnings-
posten för projekt för utredning och genomför-
ande av VIKING MIP 2001, 97 000 euro av
ministeriets andel av den första betalningspos-
ten för utredning och genomförande av

VIKING MIP 2003 och 12 000 euro för minis-
teriets andel av den första betalningsposten för
projektet ERA-NET Transport. Motsvarande
inkomst har antecknats under moment
12.31.99.

2004 tilläggsb. 197 000

2004 budget 6 850 000

2003 bokslut 8 211 000

2002 bokslut 9 755 000

24. Vägförvaltning

21. Basväghållningen (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett
att användas för anpassningsåtgärder som för-
anleds av Vägverkets organisationsreform.

2004 tilläggsb. 5 000 000

2004 budget 583 326 000

2003 bokslut 606 262 100

2002 bokslut 620 917 000

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings-

och livscykelsfinansieringsprojekt (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro. 

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att Vägförvaltningen berättigas ingå ett 25-
årigt serviceavtal beträffande livscykelspro-
jektet Muurla—Lojo till ett totalkostnadsbe-
lopp om högst 700 miljoner euro och att ansla-
get förutom till utgifter som föranleds av servi-
ceavtalet även får användas till utgifter som
föranleds av planering av projektet, anskaff-
ningstjänster och andra förberedande åtgärder
samt till löneutgifter motsvarande högst ett års-
verke. 
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F ö r k l a r i n g :  Momentets rubrik har
ändrats.

Med livscykelmodellen avses det sätt på vil-
ket trafikledsinvesteringen genomförs, dvs. att
serviceproducenten under en period av högst
25 år ansvarar för byggandet, planeringen och
underhållet av trafikleden såsom en servicehel-
het. Projektet konkurrensutsätts som en helhet.
Efter att trafikleden öppnats för trafik betalas
en årlig serviceavgift till serviceproducenten.
Serviceavgiften bestäms utgående från kvali-
tetsfaktorer som hänför sig till prestationen,
dvs. användbarhet, säkerhet, miljö, hållbarhet
samt andra motsvarande faktorer. När service-
avtalet gått ut överlåter serviceproducenten
trafikleden i avtalat skick till ledens ägare.  

Konkurrensutsättningen av projektet inleds
med ett förvalsskede, varefter den egentliga
anbudstävlingen börjar. Det beräknas att avta-
let skall börja gälla hösten 2005 och utgå hös-
ten 2030. Avsikten är att motorvägsavsnittet
Muurla—Lojo skall öppnas för trafik i slutet
av år 2009, och som ett första skede det 25 km
långa avsnittet Muurla—Lahnajärvi 1—2 år ti-
digare. För projektet beviljas en fullmakt att
ingå avtal om 700 miljoner euro. Andelen
byggkostnader för projektet beräknas uppgå
till ca 335 miljoner euro, andelen underhåll till
36 miljoner euro samt andelen finansierings-
kostnader till 329 miljoner euro. Avsikten är
att de kostnader som staten förorsakas av pro-
jektet som en följd av konkurrensutsättningen
skall hållas betydligt lägre än fullmakten att
ingå avtal om 700 miljoner euro. Projektet be-
räknas föranleda utgifter om 2 miljoner euro

före inledandet. Serviceavgiften år 2008 är ca
11,0 miljoner euro och åren 2009—2030 sam-
manlagt 683,4 miljoner euro.

Motiveringen för det nya livscykelsfinansie-
ringsprojektet E18 (riksväg 1) Muurla—Lojo
är följande: E18 Åbo—Helsingfors—Vaali-
maa är Finlands i internationellt hänseende
viktigaste vägförbindelse och en del av EU:s
prioritetsprojekt "Nordiska triangeln", vilket
Finland förbundit sig att utveckla. Avsnittet
Muurla—Lojo är den sista sträckan som sak-
nas på motorvägsförbindelsen Helsingfors—
Åbo när avsnittet Lojo—Lojoåsen, som för
närvarande är under arbete, blir klart för trafik
år 2005.

Det motorvägsavsnitt som skall byggas är 50
km långt. Det nuvarande vägavsnitt som skall
ersättas grundar sig på den väglinje som bygg-
des på 1930-talet, vars kvalitets- och säker-
hetsnivå inte uppfyller kraven för den nuvaran-
de trafiken. Den nuvarande trafiken består av
ca 9 000—11 000 bilar/dygn, och den relativt
stora andelen tung trafik ökar vägens problem
med rusningstrafik och osäkra transporttidta-
beller. På den nuvarande vägen inträffar årli-
gen 26 olyckor med personskador.

Den nya vägsträckningen förbättrar märkbart
Lojos trafikmässiga ställning genom att orten
förbinds med E18. För att lindra motorvägens
miljöverkningar har det planerats sju tunnlar
på sammanlagt 5,1 km samt omfattande åtgär-
der för bullerbekämpning och grundvatten-
skydd. Projektets nyttokostnadsförhållande är
1,7.

Tillägg till projektspecifikationen

Färdig
för trafik

Fullmakt
att ingå

avtal
milj. e

Budgeterat
anslag

tidigare
milj. e

Anslag
2004

milj. e

Tilläggsb.
prop.
2004

milj. e

Senare
finansierings-

behov
milj. e

Livscykelsfinansieringsprojekt
E18 Muurla—Lojo 2009 700,0 - - 2,0 698,0
Sammanlagt 700,0 - - 2,0 698,0
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2004 tilläggsb. 2 000 000
2004 budget 36 300 000
2003 bokslut 78 106 000
2002 bokslut 64 717 000

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
20 030 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 5 030 000 euro av EU:s TEN-
stöd, vilket har intäktsförts under moment
12.31.40 år 2003. Tilläggsanslaget är avsett att

användas till förnyande av för gamla över-
byggnader och till reinvesteringar.  

2004 tilläggsb. 20 030 000
2004 budget 254 683 000
2003 bokslut 289 901 000
2002 bokslut 256 991 000

50. Luftfartsverket

Motiveringen till kapitlet ändras så, att Luftfartsverkets investeringar får föranleda utgifter om
högst 60 miljoner euro år 2004.

Dessutom kompletteras kapitlets motivering genom att följande punkt fogas till slutet av moti-
veringen:

5. Överlåtelse av egendom
Omorganiseringarna inom statens fastighetsförvaltning fortsätter ännu i fråga om försvarsför-

valtningens fastighetsreform på så sätt att fastigheter, byggnader, konstruktioner och nätverk
överförs från Senatfastigheter i Luftfartsverkets besittning år 2004. Värdet på den egendom som
överförs uppgår till ca 15 miljoner euro. Egendomen upptas bland övrigt eget kapital, och inga
avkastningskrav ställs på den. Statsrådet berättigas att fatta närmare beslut om den egendom som
överförs.

År 2004 får Luftfartsverket till gängse pris till ett dotterbolag som helt och hållet är i verkets
ägo överlåta egendom som år 2004 överförs från Senatfastigheter till Luftfartsverket. Egendom
får överlåtas till ett värde av högst 15,0 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Luftfartsverkets investeringsfullmakt höjs från 55 miljoner euro till 60 mil-
joner euro. Det genomförs fler investeringar än planerat.

I anslutning till försvarsförvaltningens fastighetsreform överförs från Senatfastigheter i Luft-
fartsverkets besittning från början av 2004 jordområden, byggnader, konstruktioner och nätverk
som används av försvarsmakten. Värdet av den egendom som överförs är sammanlagt ca 15 mil-
joner euro. Överföringarna av egendom upptas i Luftfartsverkets balansräkning genom att balans-
räkningens övriga egna kapital höjs med värdet av den egendom som överförs. Sålunda ställs inga
avkastningskrav på den överförda egendomen. Luftfartsverket kan genom överföring av besitt-
ningsrätt överföra den erhållna egendomen, med undantag av jordområden, till sitt dotterbolag.
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60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafik-

tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

121 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av det stöd som beviljats av EU för

IMAGE-projektet. Motsvarande inkomstök-
ning har antecknats under moment 12.31.99.

2004 tilläggsb. 121 000
2004 budget 82 318 000
2003 bokslut 83 134 000
2002 bokslut 79 880 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

19. Mervärdeskatteutgifter inom kommuni-

kationsministeriets förvaltningsområde (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
4 890 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds främst av de ökande utgifterna för
basväghållningen och basbanhållningen.

2004 tilläggsb. 4 890 000
2004 budget 278 000 000
2003 bokslut 288 586 196

62. Statlig medfinansiering för kommunika-

tionsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 7 413 000 euro
till 7 594 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det

att Europeiska kommissionen har godkänt Fin-
lands framställning om ändring av vederböran-
de programdokument.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 181 000 euro föranleds av
budgeteringen av en resultatreserv för år 2004.

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till betalningsfullmakten kan nödvän-
diga förberedande åtgärder vidtas, men till
eventuella utfästelser skall fogas ett villkor en-
ligt vilket utbetalningen förutsätter komissio-
nens godkännande.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
orsaka staten utbetalningar till ett belopp av
6 019 000 euro år 2004 och 1 575 000 euro år
2005.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 6 664 000
2003 bokslut 4 320 843
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Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Teknologipolitik

Staten kan avstå från sin minoritetsandel i Licentia Oy.
F ö r k l a r i n g :  Licentia Oy är ett företag specialiserat på kommersialisering av teknologi.

Företaget ägs av finska staten (37,48 %), Helsingfors universitets fonder (31,28 %) och Sitra
(31,24 %). De aktier som staten äger förvaltas av Statens tekniska forskningscentral (VTT). Bo-
lagets aktiekapital uppgår till 336 375,85 euro och dess värde har fastställts till 2,1 miljoner euro.

För att trygga sina verksamhetsbetingelser har Licentia Oy planerat ta upp ett konverteringslån
i form av eget kapital till ett belopp av 600 000 euro.

Om det ovan nämnda arrangemanget vidtas sjunker statens ägarandel till 29 %.

70. Geologiska forskningscentralens far-

tygsanskaffning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
84 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På grund av en snabbare
tidtabell för anskaffningen tidigareläggs finan-
sieringen för år 2005 till år 2004.

2004 tilläggsb. 84 000

2004 budget 168 000

2003 bokslut 336 000

2002 bokslut 253 000

30. Företagspolitik

Om skuldkonverteringsfullmakten om högst 15 000 000 US-dollar i den första tilläggsbudge-
ten för 2003 har blivit oanvänd, får handels- och industriministeriet eller inrättningar som minis-
teriet givit fullmakt ingå avtal om anskaffning av vetenskaplig apparatur och forskningsservice
för det obundna beloppet år 2004 på det sätt som Finland och Ryska federationen avtalat om i sin
år 2003 undertecknade överenskommelse om delbetalning av de fordringar Finland har hos det
forna Sovjetunionen. De betalningar som föranleds av fullmakten utbetalas till statsgarantifonden
i budgeten för 2005.

45. Stödjande av företagens investerings-

och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
600 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att investeringsstöd, utvecklingsstöd för
små och medelstora företag och stöd för för-
bättrande av företags verksamhetsmiljö samt
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investerings- och utvecklingsstöd för förädling
och marknadsföring av jordbruksprodukter en-
ligt lagen om stödjande av företagsverksamhet
får  beviljas till ett belopp av sammanlagt
20 669 000 euro år 2004.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 4 000 000
euro till bevillningsfullmakten stöder sig på re-
geringsprogrammet i vilket konstateras att man
för att förbättra sysselsättningen stöder inle-
dandet av privata investeringar. Vid ökningen
av bevillningsfullmakten har en redogörelse
om företagsstödens tillräcklighet beaktats.
Fullmaktstillägget baserar sig också på den
svåra sysselsättningssituationen i östra Lapp-
land och Nystadsregionen.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av
600 000 euro år 2004, 1 500 000 euro år 2005,
1 300 000 euro år 2006, 400 000 euro år 2007
och 200 000 euro år 2008.

2004 tilläggsb. 600 000
2004 budget 18 206 000
2003 bokslut 17 227 350
2002 bokslut 13 540 423

62. Statlig medfinansiering för handels- och

industriministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så att be-
villningsfullmakten ökar från 71 785 000 euro
till 78 564 000 euro. Dessutom kompletteras
motiveringen till momentet så att anslaget får
användas för betalning av förbindelser för
EU:s programperiod 1995—1999.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det
att Europeiska kommissionen har godkänt Fin-
lands framställning om ändring av vederböran-
de programdokument. 

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 6 779 000 euro föranleds av
budgetering av resultatreserverna för år 2004 i
fråga om de program som delfinansieras från
Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF),
av en precisering av fördelningen förvaltnings-
områdesvis av dels den statliga medfinansie-
ringen för mål 3-programmet, dels den teknis-
ka hjälpen, samt av behovet av tilläggsfinan-
siering för inkomstandelen av program som
delfinansieras av ESF. I fråga om mål 3-pro-
grammet har såsom tillägg beaktats 992 000
euro som överföring från moment 29.01.62
och 363 000 euro från moment 34.05.62.

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till bevillningsfullmakten kan nöd-
vändiga förberedande åtgärder vidtas, men till

eventuella utfästelser skall fogas ett villkor en-
ligt vilket utbetalningen förutsätter kommissi-
onens godkännande.

Bevillningsfullmakt för program under perioden 2000—2006 år 2004, euro
Budget Tilläggsb.prop. Sammanlagt

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Mål 1 31 255 000 - 31 255 000
Mål 2 24 983 000 2 184 000 27 167 000
Gemenskapsinitiativ Interreg 1 250 000 - 1 250 000
Europeisk socialfonden (ESF)
Mål 1 1 951 000 - 1 951 000
Mål 2 1 887 000 7 000 1 894 000
Mål 3 9 113 000 2 588 000 11 701 000
Sammanlagt 70 439 000 4 779 000 75 218 000
Inkomster 1 346 000 2 000 000 3 346 000
Alla sammanlagt 71 785 000 6 779 000 78 564 000
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Bevillningsfullmakten för 2004 beräknas
föranleda betalningar om 16 744 000 euro år
2004, 32 367 000 euro år 2005, 23 474 000
euro år 2006 och 5 979 000 euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 76 000 000
2003 bokslut 68 463 984
2002 bokslut 66 777 674

40. Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att som sådana inkomster som skall nettobud-
geteras beaktas även inkomster från EU.

F ö r k l a r i n g :  De inkomster från EU som
skall nettobudgeteras beräknas uppgå till
40 000 euro år 2004.

Med anledning av det ovan anförda avdras
inte anslaget under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 5 760 000
2003 bokslut 5 731 000
2002 bokslut 5 530 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk

rådgivning och skuldrådgivning (reservations-
anslag 2 år)

Anslaget under momentet har ändrats till ett
tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av förslagsan-
slaget till ett tvåårigt reservationsanslag gör det
möjligt för Konsumentverket och länen att rik-
ta inbesparade medel till de kommuner där ef-
terfråga på tjänster är störst och köerna oskä-
ligt långa.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 5 860 000
2003 bokslut 5 860 000
2002 bokslut 4 243 079
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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)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 4 329 000 euro
till 4 581 000 euro. Dessutom kompletteras
motiveringen till momentet så, att anslaget
även får användas för betalning av de förbin-
delser som avser EU:s programperiod 1995—
1999.

I fråga om ökningen av den bevillningsfull-
makt som hänför sig till resultatreserven får
beslut om utbetalningar fattas efter det att Eu-
ropeiska komissionen har godkänt Finlands
framställning om ändring av vederbörande
programdokument.

F ö r k l a r i n g :  Av ökningen av fullmak-
ten på sammanlagt 252 000 euro föranleds
229 000 euro av budgeteringen av en resultat-
reserv för år 2004 och 20 000 euro av en preci-
sering av fördelningen inom förvaltningsområ-
dena av gemenskapsinitiativet Urban II, vilket

är en överföring från moment 26.98.62, samt
3 000 euro av en precisering av fördelningen
inom förvaltningsområdena av det tekniska
stödet.

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till betalningsfullmakten, som hänför
sig till resultatreserven, kan nödvändiga förbe-
redande åtgärder vidtas, men till eventuella ut-
fästelser skall fogas ett villkor enligt vilket ut-
betalningen förutsätter komissionens godkän-
nande.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
orsaka utbetalningar till ett belopp av
1 073 000 euro år 2004, 1 996 000 euro år
2005 och 1 512 000 euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —

2004 budget 5 511 000

2003 bokslut 2 378 911

2002 bokslut 1 265 695

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds

av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 800 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att dimensioneringen av anslaget
i fråga om individuella rehabiliteringsprojekt
för behovsprövad rehabilitering baserar sig på
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prestationsprincipen, med undantag av utveck-
lingsprojekt som hänför sig till rehabilitering.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en ombudgetering av de anslag
för behovsprövad rehabilitering som inte an-
vänts under tidigare år. Motsvarande inkomst-
ökning har antecknats under moment 12.33.98.

De beslut som Folkpensionsanstalten bekräf-
tat 2004 gällande grundlig förbättring av reha-
biliteringsanstalter för behovsprövad rehabili-
tering och understöd för dessa anstalters drift
samt förebyggande av sjukdomar och forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet kring före-
byggandet av sjukdomar samt utvecklings-

verksamhet som hänför sig till individuell re-
habilitering beräknas orsaka sjukförsäkrings-
fonden totala kostnader på 4 200 000 euro år
2004, 7 600 000 euro år 2005 och 4 000 000
euro år 2006. De beslut som bekräftats år 2003
eller tidigare beräknas föranleda sjukförsäk-
ringsfonden totala kostnader på 11 000 000
euro år 2004 och 4 400 000 euro år 2005.

2004 tilläggsb. 1 800 000

2004 budget 786 000 000

2003 bokslut 727 950 412

2002 bokslut 673 917 228

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

31. Statsandel till kommunerna för social-

och hälsovårdsservicens anläggningskostna-

der (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ändringar i tidpunkten för genom-
förandet av projekt som godkänts före år 2004.

2004 tilläggsb. 1 400 000

2004 budget 4 900 000

2003 bokslut 15 934 082

2002 bokslut 26 288 870

57. Semesterverksamhet

50. Statlig ersättning till Lantbruksföreta-

garnas pensionsanstalt och kommunerna för

förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för

lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
55 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att högst 55 000 euro av anslaget får användas
till betalning av behovsprövad tilläggsersätt-
ning till de lokala enheterna.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av regeringens, av riksdagen god-

kända, proposition med förslag till lag om änd-
ring av lagen om avbytarservice för lantbruks-
företagare (1231/1996) så att behovsprövad
tilläggsersättning undantagsvis kan betalas för
kostnaderna för en lokal enhet på de grunder
som anges i lagen.

2004 tilläggsb. 55 000

2004 budget 14 500 000

2003 bokslut 14 499 851

2002 bokslut 14 395 573
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Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk

forskning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

48 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att EU-kommissionen deltar som
huvudfinansiär i forskningsprojektet "EES
evaluation: Development of national evalua-
tion practice. Early intervention as an employ-

ment policy method (EIPO)". Motsvarande in-
komst har antecknats under moment 12.34.99. 

2004 tilläggsb. 48 000
2004 budget 5 000 000
2003 bokslut 11 500 000
2002 bokslut 11 091 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i

EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så, att be-

villningsfullmakten ökar från 116 044 000
euro till 128 653 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det
att Europeiska komissionen har godkänt Fin-
lands framställning om ändring av vederböran-
de programdokument.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 12 609 000 euro föranleds av
budgeteringen av en resultatreserv för år 2004.

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till betalningsfullmakten kan nödvän-
diga förberedande åtgärder vidtas, men till

eventuella utfästelser skall fogas ett villkor en-
ligt vilket utbetalningen förutsätter komissio-
nens godkännande.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
orsaka staten utbetalningar till ett belopp av
37 856 000 euro år 2004, 64 551 000 euro år
2005 och 26 246 000 euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 132 827 000
2003 bokslut 121 867 434
2002 bokslut 108 065 713
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62. Statlig medfinansiering för arbetsminis-

teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så, att be-

villningsfullmakten ökar från 73 630 000 euro
till 81 537 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det
att Europeiska komissionen har godkänt Fin-
lands framställning om ändring av vederböran-
de programdokument.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten är 7 907 000 euro, av vilket
8 266 000 euro såsom tillägg föranleds av bud-
geteringen av en resultatreserv för år 2004 och
4 000 euro av en precisering av fördelningen
inom de olika förvaltningsområdena av det
tekniska stödet för mål 2-programmen samt så-
som avdrag, i överföring till moment 32.30.62,
363 000 euro av en ändring av fördelningen

inom förvaltningsområdena av den statliga
medfinansieringen av mål 3-progammet.

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till betalningsfullmakten kan nödvän-
diga förberedande åtgärder vidtas, men till
eventuella utfästelser skall fogas ett villkor en-
ligt vilket utbetalningen förutsätter komissio-
nens godkännande.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
orsaka staten utbetalningar till ett belopp av
31 383 000 euro år 2004, 38 333 000 euro år
2005 och 11 821 000 euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2004 tilläggsb. —
2004 budget 87 689 000
2003 bokslut 78 574 944
2002 bokslut 68 042 423

07. Flykting- och migrationsärenden

21. Statens åtgärder för mottagande av flyk-

tingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

253 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av återbetalning av det av EU bevil-
jade stödet för projekt som motarbetar diskri-

minering och rasism. Motsvarande inkomst har
antecknats under moment 12.34.99.

2004 tilläggsb. 253 000
2004 budget 7 326 000
2003 bokslut 7 513 142
2002 bokslut 6 970 714
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Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Namnet på två chefstjänster (A29) som grun-
dades enligt specificering i statsbudgeten änd-
ras från 1.8.2004 till sakkunnigtjänster, vilket
motsvarar arbetsuppgifterna. 

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det
ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2004 tilläggsb. —

2004 budget 23 138 000

2003 bokslut 22 725 000

2002 bokslut 19 009 000

30. Främjande av boendet

60. Överföring till statens bostadsfond
Motiveringen till momentet ändras så, att lån

enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån
och bostadsrättshuslån och lagen om räntestöd
för ägarbostadslån samt lån för ombyggnad en-
ligt lagen om räntestöd för lån för bostadsak-
tiebolagshus år 2004 får godkännas som ränte-
stödslån till ett belopp av sammanlagt högst
600 000 000 euro inklusive ett belopp som
motsvarar projekt som återgått år 2003 eller så-
dan fullmakt att bevilja lån som annars blivit
oanvänd.

Motiveringen till momentet ändras dessutom
så att Statskontoret av fullmakten gällande un-
derstöd för sanering av ekonomin i hyreshus
och bostadsrättshus får använda högst 172 000
euro för kostnader för utredningar och åtgärder
som främjar sanering av ekonomin och plane-

ring av underhållet i fråga om bostadssamman-
slutningar med ekonomiska svårigheter.

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med regeringens
bostadspolitiska program fortsätter räntestöds-
långivningen till 40 % för ombyggnad av bo-
stadsaktiebolagshus. Räntestödslånen kanali-
seras till reparationsåtgärder som är husbygg-
nadstekniska och viktiga med tanke på husets
underhåll såsom reparation av rörsystemen och
ytterhöljet. Räntestödslån avses beviljas för
stödjande av ombyggnad av bostäder i områ-
den där bostäderna beräknas kvarstå i bruk
också på lång sikt.

Av den fullmakt på 2,6 miljoner euro som
anvisats för understöd för sanering av ekono-
min i hyres- och bostadsrättshus får Statskon-
toret använda 50 000 euro för kostnader för ut-
redningar och åtgärder som främjar sanering
av ekonomin och planering av underhållet i
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fråga om bostadssammanslutningar med eko-
nomiska svårigheter. Genom en förhöjning
med 122 000 euro av den andel som Statskon-
toret har till sitt förfogande är syftet att under-
stöda ibruktagandet och driften av systemet
KotiPolku, vilket främjar riskhanteringen i an-
slutning till verksamheten i de hyreshusbolag
som staten understöder och finansieringen av
dessa.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte någon bevillningsfullmakt eller något
tilläggsanslag under momentet. 

2004 tilläggsb. —

2004 budget —

2003 bokslut —

2002 bokslut —

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkost-

nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
892 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av övergången till ett nytt lönesys-
tem.

2004 tilläggsb. 892 000

2004 budget 63 051 000

2003 bokslut 60 935 000

2002 bokslut 58 438 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 8 874 000 euro
till 9 241 000 euro.

I fråga om ökningen av bevillningsfullmak-
ten får beslut om utbetalningar fattas efter det
att Europeiska komissionen har godkänt Fin-
lands framställning om ändring av vederböran-
de programdokument.

F ö r k l a r i n g :  I ökningen av bevillnings-
fullmakten har såsom tillägg beaktats 369 000
euro som föranleds av budgeteringen av en re-
sultatreserv för år 2004. Om dessutom såsom
avdrag beaktas 2 000 euro som föranleds av en
precisering av fördelningen av det tekniska
stödet inom de olika förvaltningsområdena
uppgår ökningen av bevillningsfullmakten till
367 000 euro. 

Avsikten är att i fråga om användningen av
tillägget till bevillningsfullmakten kan nöd-
vändiga förberedande åtgärder vidtas, men till
eventuella utfästelser skall fogas ett villkor en-
ligt vilket utbetalningen förutsätter kommissi-
onens godkännande.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas
orsaka utbetalningar till ett belopp av
2 700 000 euro år 2004, 3 058 000 euro år
2005, 3 100 000 euro år 2006 och 383 000
euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet. 

2004 tilläggsb. —

2004 budget 10 060 000

2003 bokslut 5 641 246

2002 bokslut 5 848 064
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Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)

Under momentet avdras  210 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en

lägre räntenivå än förutsett samt på en ökning
av skuldandelen med rörlig ränta.

2004 tilläggsb. -210 000 000

2004 budget 2 701 000 000

2003 bokslut 4 342 274 942

2002 bokslut 3 050 654 545

Ändringar e

Serieobligationslån -160 000 000
Övriga obligationslån 15 000 000
Övriga masskuldebrevslån -4 000 000
Skuldförbindelselån -69 000 000
Skuldebrevslån 8 000 000
Sammanlagt -210 000 000


