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ALLMÄNT
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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-
budget för 2005.

Ekonomiska utsikterUppsvinget inom den internationella ekonomin fortsätter, även
om man redan passerat det snabbaste tillväxtstadiet. Konsumtions-
möjligheterna begränsas bl.a. av höjningen av råvarupriserna. I
Kina och Indien fortsätter den snabba ekonomiska tillväxten. Inom
euroområdet är tillväxten fortfarande svag, och utsikterna för
USA:s ekonomi fördunklas av underskotten i den offentliga ekono-
min och i bytesbalansen.

I Finland ökar totalproduktionen något långsammare i år jämfört
med fjolåret, men torde dock stiga till drygt 3 %. När det gäller hus-
hållens konsumtion avtar tillväxten, eftersom köpkraften inte ökar
lika mycket som föregående år. I fråga om investeringarna torde till-
växten i det närmaste ligga i linje med föregående år trots att bo-
stadsbyggandet minskat. Nettoexportens betydelse för tillväxten
ökar dock klart. Arbetslöshetsgraden krymper till 8,4 % och syssel-
sättningsgraden stiger, eftersom man förutspår en ökning av antalet
arbetstillfällen inom servicebranscherna samtidigt som minskning-
en i antalet arbetstillfällen inom industrin avtar. Inflationer stiger
som väntat från fjolårets rekordlåga nivå till en dryg procent. Som
helhet sett motsvarar de ekonomiska utsikterna i rätt stor utsträck-
ning de uppfattningar man utgick ifrån i den ordinarie budgeten.

InkomstposternaKalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med 314
miljoner euro jämfört med det som budgeterats tidigare på grund av
att inflödet av skatt på inkomst och förmögenhet och av överlåtelse-
skatt varit större än beräknat.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobe-
lopp på 160,2 miljoner euro. Kalkylen för övriga inkomster inom
försvarsministeriets förvaltningsområde höjs med 15,1 miljoner eu-
ro. Höjningen föranleds av återbäringar av anslag vilka influtit av
skillnaderna mellan de realiserade kostnaderna och de uppskattade
priserna enligt FMS-systemet vilka hänför sig till anskaffningarna
av Hornet-jaktplan för flygvapnet. Det föreslås att till budgetekono-
min överförs 50 miljoner euro i form av intäktsöverföring från stats-
garantifonden, vilken överföring föranleds av fondens goda likvidi-
tet. Kalkylen för nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med
55,1 miljoner euro på grund av försäljningar av aktier under det för-
sta halvåret.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med
ett nettobelopp på 134,4 miljoner euro. Dividendinkomstposten
höjs på basis av det belopp som influtit med 175,4 miljoner euro. In-
emot hälften av tillägget föranleds av att dividenderna från Fortum
varit större än beräknat. Intäktsföringen av Finlands Banks vinst till
staten år 2005 blir 44 miljoner euro mindre än vad som beräknats i
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inkomstposten i budgeten. I intäktsföring av de statliga affärsver-
kens vinst beräknas inflyta 2,9 miljoner euro mer än vad som beräk-
nats i inkomstposten i budgeten.

Balans och statsskulden Det föreslås att statskassan minskas och att statsskulden på mot-
svarande sätt minskas genom att 2 700 miljoner euro av det kumu-
lativa överskott som statens bokslut för 2004 visar intäktsförs som
täckning för budgeten. De egentliga   inkomsterna i tilläggsbudge-
ten beräknas uppgå till 608,6 miljoner euro och i anslagsökningar
föreslås 171,9 miljoner euro.

Statens budgetekonomi övergår från att uppvisa underskott till att
uppvisa överskott så, att statsskulden kan amorteras med 2 112 mil-
joner euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2005 uppgå till
61,7 miljarder euro. Statsskulden sjunker i proportion till bruttona-
tionalprodukten från 42,6 % i slutet av år 2004 till något under 40 %
år 2005.

Ramarna för valperioden 
och ofördelad reserv

Anslagsramen för innevarande år var 28 848 miljoner euro i bud-
geten 2005. I tilläggsbudgeten föreslås att 0,7 miljoner euro av hy-
reskostnaderna för Studenternas hälsovårdsstiftelses lokaler över-
förs från utgifterna utanför ramen för social- och hälsovårdsminis-
teriets förvaltningsområde till utgifterna i ramen för
undervisningsministeriets förvaltningsområde. Följaktligen görs en
motsvarande strukturkorrigering i anslagsramen. Vidare föranleder
ibruktagandet av nya lönesystem en justering av kostnadsnivån i ra-
men med ett belopp av cirka en miljon euro, vilket inte beaktats i ti-
digare ramjusteringar. Ovan nämnda ändringar, inklusive den juste-
rade ramen för valperioden för 2005, uppgår till 28 850 miljoner
euro enligt pris- och kostnadsnivån 2005.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2004
Bokslut

2005
Godkänd

budget

2005
Regeringens
proposition

2005
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 36 320 37 855 172 38 027
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 381 2 447 -53 2 394
 Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37) - - 2 197 2 197
— Nettoamorteringar - - 2 112 2 112
— Skuldhantering - - 85 85

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 38 493 36 916 3 309 40 224
— Skatteinkomster 31 191 31 065 314 31 379
— Övriga inkomster 7 303 5 851 2 995 8 845
Nettoupplåning och skuldhantering 32 940 -940 -
— Nettoupplåning till nominellt värde 74 948 -948 -
— Skuldhantering -42 -8 8 -
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I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 202 miljoner
euro till anslagen i ramen. I budgeten 2005 och i den tilläggsbudget-
proposition som nu föreslås har som ramanslag budgeterats sam-
manlagt 28 733 miljoner euro. Som s.k. ofördelad reserv för an-
slagsbehoven under det andra halvåret kvarstår 117 miljoner euro.

I denna tilläggsbudgetproposition har man förhållit sig avvisande
till utgiftsbehov som är beroende av prövning. Regeringen strävar
efter att ställa alla utgiftsbehov i samma ställning och bedöma dem
samtidigt i samband med höstens tilläggsbudget. Då kan man bättre
se det totala läget inom budgetekonomin år 2005 och försäkra sig
om att ramen räcker till för oundvikliga och oförutsedda utgifter
som uppkommer under året. Man fick goda erfarenheter av motsva-
rande förfarande år 2004 och i samband med höstens tilläggsbudget
kunde många behov av engångsnatur täckas genom anslagsökning-
ar.

Tjänste- och arbets-
kollektivavtal

De personalutgifter som föranleds av statens tjänste- och arbets-
kollektivavtal för avtalsperioden 2005—2007 och av ibruktagandet
av nya lönesystem föreslås bli beaktade såsom en ökning av om-
kostnaderna till ett belopp av sammanlagt 92,2 miljoner euro.

Naturkatastrofen i södra 
Asien

Som ersättning för extra kostnader som föranleddes av naturkata-
strofen i södra Asien föreslås en anslagsökning om sammanlagt
14,1 miljoner euro. Av ökningen föreslås 8 miljoner euro bli anvi-
sade för utgifter för humanitärt bistånd inom ramen för utvecklings-
samarbetet, ca 1,2 miljoner euro till kommunerna som ersättning för
utgifter i samband med katastrofen och 0,8 miljoner euro för rädd-
nings- och evakueringsinsatser samt sjukvård. Det föreslås att poli-
sens omkostnadsanslag höjs med ett belopp av ca 4,1 miljoner euro,
som är avsett för utgifter som naturkatastrofen i Asien orsakar poli-
sen.

Dessutom föreslås det att bevillningsfullmakten och fullmakten
att ingå avtal i fråga om de egentliga utvecklingssamarbetet höjs
med 20 miljoner euro. Tillägget är avsett att användas för återupp-
byggnadsarbeten efter naturkatastrofen i Asien.

Fredsbevarande verk-
samhet

Det föreslås att de anslag som anvisats för underhåll av de finska
fredsbevarande styrkorna ökas med 0,6 miljoner euro. Tillägget för-
anleds bl.a. av utgifter i samband med den finska FN-avdelning som
inledde sin verksamhet i UNMIS-operationen i Sudan den 7 april
2005.

VM i friidrott 2005Regeringen föreslår att polisens omkostnadsanslag höjs med 3
miljoner euro och att gränsbevakningsväsendets omkostnader höjs
med ca 0,8 miljoner euro på grund av de kostnader för säkerhetsar-
rangemang som VM i friidrott 2005 föranleder. För utgifter för ar-
rangerandet av tävlingarna föreslås dessutom ett tillägg av 0,6 mil-
joner euro.

Anskaffning av försvars-
materiel

Den tidsmässiga fördelningen av utbetalningen av beställnings-
fullmakterna för försvarsmaterielanskaffningar ändras så att ansla-
gen bättre motsvarar leveranserna av de anskaffningar som görs
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med stöd av beställningsfullmakterna. Samtidigt föreslås en beställ-
ningsfullmakt för tunga raketkastare. Fullmakten får under åren
2005—2010 föranleda utgifter om högst 57,6 miljoner euro.

Läroavtalsutbildning För läroavtalsutbildning som leder till examen föreslås en höjning
på 0,5 miljoner euro, som föranleds av att studieplatserna inom till-
läggsutbildningen ökar med 165.

Trafikförbindelser Det föreslås att 4 miljoner euro används för reparation av banav-
snittet Jämsänkoski—Saakoski. För anläggande av en vägförbindel-
se till gruvområdet Suhanko föreslås en fullmakt att ingå avtal på
högst 3,5 miljoner euro. För iståndsättning av vägen inom den ar-
renderade delen av Saima kanal anvisas 1 miljon euro. Till följd av
att kostnadskalkylen för trafikleder till Nordsjö hamn stigit föreslås
att fullmakten att ingå avtal för projektet höjs med 30 miljoner euro
till 237,4 miljoner euro. I inkomstposterna har som Helsingfors
stads andel beaktats hälften av kostnaderna för trafiklederna till
Nordsjö hamn.

Anslagen för trafiken ökas med ett belopp som motsvarar inkom-
sterna från EU-stöd, sammanlagt 6,8 miljoner euro. Anslaget får an-
vändas för förnyande av föråldrade överbyggnader och reinveste-
ringar med avseende på bannätet, för basväghållning, kollektivtra-
fik samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
förvaltningsområdet.

Lotsning Det föreslås att prisstödet för lotsning höjs med 0,9 miljoner euro
för att servicenivån på lotsningen i Saimenområdet skall kunna upp-
rätthållas.

Strukturfonderna och 
utvecklingen av lands-
bygden

Kostnaderna för vissa projekt inom ramen för strukturfondspro-
grammen och det regionala utvecklingsprogrammet för landsbyg-
den (ALMA) har underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna på
ett sådant sätt att bevillningsfullmakterna inte kunnat bindas till nya
projekt.  Därför har en del av de förbindelser som ingåtts med stöd
av bevillningsfullmakter som beviljades i budgetarna åren 2000—
2003 upplösts. Beloppet av bevillningsfullmakter för strukturfon-
derna och garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garan-
tifonden för jordbruket (EUGFJ-G) som förblivit oanvända under
åren 2003—2004 uppgår till sammanlagt 36,3 miljoner euro. Sam-
tidigt uppgår beloppet av bevillningsfullmakter för den statliga
medfinansieringen som förblivit oanvända till sammanlagt 41,5
miljoner euro. Det föreslås att bevillningsfullmakterna ombudgete-
ras inom respektive ministeriers förvaltningsområden i denna till-
läggsbudgetproposition. Syftet med ombudgeteringen av bevill-
ningsfullmakterna är att göra det möjligt att ingå förbindelser enligt
programramarna. En motsvarande ombudgetering av fullmakter för
åren 2000—2002 genomfördes i den första tilläggsbudgetproposi-
tionen för 2003.
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Företags- och ägarpolitikDet föreslås att Finnvera Abp:s fullmakter att bevilja räntestöds-
lån höjs med sammanlagt 20 miljoner euro, varav 10 miljoner euro
föreslås bli beviljade för investerings- och driftskapitallån som om-
fattas av det regionala räntestödet, och 10 miljoner euro för lån som
omfattas av specialräntestödet.

Det föreslås dessutom att Finnvera Abp beviljas ett kapitallån på
11,5 miljoner euro för vidare överföring till dotterbolaget Veraven-
ture Ab för inrättande av en riksomfattande kapitalfond. Fonden
skall huvudsakligen investera i teknologiföretag som är i en tidig ut-
vecklingsfas och i teknologiintensiva serviceföretag som har poten-
tial att utvecklas till tillväxtföretag.

OmställningsskyddFör finansiering av den verksamhetsmodell för sysselsättning och
omställningsskydd som man kom överens om i samband med det in-
komstpolitiska avtalet föreslås från den 1 juli 2005 anslag om sam-
manlagt 24,7 miljoner euro.

StartpengDet föreslås att den startpeng som är avsedd som stöd för nyetab-
lerade företagare höjs med 2 miljoner euro på grund av att startstö-
den och startutredningarna ökat i antal.

Mottagande av flyktingar 
och asylsökande

För verksamhet i samband med mottagande av flyktingar och
asylsökande föreslås ett tillägg på 9,9 miljoner euro, varav 8,3 mil-
joner euro föranleds av att antalet asylsökande som omfattas av
verksamheten är större än beräknat.

Räntor på statsskuldenFör ränteutgifter för skulden i utländsk valuta föreslås ett avdrag
på 53 miljoner euro. Avdraget beror på valutaswapkontrakt, genom
vilka merparten av den resterande skulden i utländsk valuta har kon-
verterats till euro.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2005 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel
Godkänd

budget
Regeringens
proposition  Totalt

21. Riksdagen 97 461 000 - 97 461 000
22. Republikens president 8 505 000 78 000 8 583 000
23. Statsrådet 49 137 000 383 000 49 520 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 825 524 000 10 891 000 836 415 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 662 312 000 8 993 000 671 305 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 507 074 000 27 852 000 1 534 926 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 148 871 000 23 783 000 2 172 654 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 553 242 000 19 904 000 5 573 146 000
29. Undervisningsministeriets 

förvaltningsområde 6 197 420 000 24 801 000 6 222 221 000
30. Jord- och skogbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 724 504 000 4 354 000 2 728 858 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 1 774 464 000 38 170 000 1 812 634 000
32. Handels- och industriministeriets 

förvaltningsområde 976 243 000 17 486 000 993 729 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 10 028 354 000 6 897 000 10 035 251 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 164 015 000 38 626 000 2 202 641 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 691 248 000 2 723 000 693 971 000
36. Räntor på statsskulden 2 447 000 000 -53 000 000 2 394 000 000
37. Minskning av statsskulden - 2 196 854 000 2 196 854 000
Totalt 37 855 374 000 2 368 795 000 40 224 169 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2005 och de nu föreslagna ändringarna av inkomst-
posterna enligt avdelning, euro

Avdelning
Godkänd

budget
Regeringens
proposition  Totalt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 31 064 908 000 314 000 000 31 378 908 000
12. Inkomster av blandad natur 4 569 013 000 160 201 000 4 729 214 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 929 280 000 134 377 000 1 063 657 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 352 390 000 2 700 000 000 3 052 390 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 36 915 591 000 3 308 578 000 40 224 169 000

Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01) 939 783 000 -939 783 000 -
Totalt 37 855 374 000 2 368 795 000 40 224 169 000



Tilläggsbudgeten för 2005

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 e

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 314 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 264 000 000

01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg i..................................... 264 000 000

10. Övriga skatter i 50 000 000

05. Överlåtelseskatt, tillägg i .................................................................. 50 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 160 201 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 200 000

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



Avdelning 1312

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 15 101 000

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, till-
lägg i ................................................................................................. 1 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg i.............................................................................................. 15 100 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 8 665 000

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg i ............. 4 480 000

91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader, 
minskning i ....................................................................................... -515 000

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i ................................................................................................. 4 700 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 22 260 000

24. Vägverkets inkomster, tillägg i......................................................... 1 760 000

40. Inkomster av banhållningen, tillägg i ............................................... 4 800 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-
område, tillägg i................................................................................ 15 700 000

32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde i 50 000 000

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten, tillägg i................. 50 000 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i 8 500 000

98. Återbäringar av statsunderstöd, tillägg i........................................... 8 500 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i 381 000

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i ................................................................................................. 381 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 55 094 000

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i ............................. 55 094 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 134 377 000

03. Dividendinkomster i 175 435 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ............................................................. 175 435 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i -44 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, minskning i....................................... -44 000 000



Avdelning 15 13

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i 2 942 000

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg i.................. 2 942 000

Avdelning 15

15. LÅN i 1 760 217 000

02. Användning av överskott i 2 700 000 000

01. Användning av överskott i................................................................ 2 700 000 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i -939 783 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i............................. -939 783 000

Inkomstposternas totalbelopp:

2 368 795 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 e

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 78 000

02. Republikens presidents kansli i 78 000

21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 78 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDET i 383 000

01. Statsrådet i 112 000

01. Avlöningar (förslagsanslag), tillägg i ............................................... 112 000

02. Statsrådets kansli i 206 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg i 206 000

03. Justitiekanslersämbetet i 65 000

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 65 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 10 891 000

01. Utrikesförvaltningen i 1 358 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 358 000

30. Internationellt bistånd i 8 000 000

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab i .................... —

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år), tillägg i ........................ 8 000 000



Huvudtitel 25 15

50. Närområdessamarbete i 810 000

66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg i................ 810 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 723 000

22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 599 000

25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 124 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 8 993 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 892 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 754 000

22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 138 000

10. Domstolsväsendet i 3 488 000

21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 122 000

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 141 000

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i 3 225 000

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp i 403 000

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 403 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 1 353 000

21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................. 1 353 000

50. Verkställighet av straff i 2 319 000

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 2 319 000

60. Åklagarväsendet i 538 000

21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 538 000
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Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 27 852 000

01. Inrikesministeriet i 340 000

21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 340 000

02. Utlänningsverket i 162 000

21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 162 000

05. Länsstyrelserna i 888 000

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 888 000

06. Registerförvaltningen i 1 161 000

21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 1 161 000

07. Häradena i 137 000

21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.. 137 000

75. Polisväsendet i 17 813 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 17 813 000

80. Räddningsväsendet i 1 709 000

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 237 000

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i...................................... 472 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 4 192 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 4 192 000

97. Understöd åt kommuner i 1 250 000

36. Statsbidrag till kommuner och samkommuner för kostnader i anslut-
ning till naturkatastrofen i Asien (fast anslag) i ............................... 1 250 000

98. Utveckling av regionerna i 200 000

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-
turfondsprogram (förslagsanslag) i................................................... —

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

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 200 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 23 783 000

01. Försvarsministeriet i 26 041 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 25 896 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 145 000

10. Försvarsmakten i -2 258 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år), minsk-
ning i ................................................................................................. -16 416 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 14 158 000

30. Internationell fredsbevarande verksamhet i —

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

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 19 904 000

01. Finansministeriet i 395 000

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 363 000

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 32 000

03. Statens ekonomiska forskningscentral i 66 000

21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 66 000

05. Statskontoret i 496 000

21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....... 490 000

22. Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 6 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i 322 000

50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag), till-
lägg i ................................................................................................. 322 000

18. Skatteförvaltningen i 4 650 000

21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 4 650 000



Huvudtitel 2918

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 11 249 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ................................ 2 739 000

31. Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 9 000 000

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-
slagsanslag), minskning i.................................................................. -490 000

40. Tullverket i 2 114 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 2 114 000

52. Statistikcentralen i 827 000

21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 827 000

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-
förvaltningen i —

27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) i ................ —

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i -215 000

25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (re-
servationsanslag 2 år), minskning i .................................................. -515 000

95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag 
icke ingår i budgeten (förslagsanslag), tillägg i................................ 300 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-

RÅDE i 24 801 000

01. Undervisningsministeriet i 326 000

21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 326 000

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

05. Kyrkliga ärenden i 30 000

21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 30 000

07. Utbildningsstyrelsen i 303 000

21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 303 000



Huvudtitel 29 19

08. Internationellt samarbete i 12 000

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 12 000

10. Undervisning och forskning vid universitet i 18 353 000

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i....... 17 139 000

22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 159 000

23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 70 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 985 000

40. Allmänbildande utbildning i 624 000

21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 624 000

60. Yrkesutbildning i 907 000

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 407 000

31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg i .......... 500 000

70. Studiestöd i 754 000

22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 14 000

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 740 000

88. Vetenskap i 2 332 000

21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 526 000

22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 169 000

23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 47 000

24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 15 000

50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), till-
lägg i ................................................................................................. 1 575 000

90. Konst och kultur i 560 000

21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-
missionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 13 000

22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 187 000

23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 61 000

24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 229 000

25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 36 000



Huvudtitel 3020

26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 27 000

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 7 000

98. Idrottsverksamhet i 600 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 
fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg i............................................ 600 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 4 354 000

10. Utvecklande av landsbygden i —

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 .................................................... —

20. Jordbruk i 661 000

21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelse-
konomi (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....................................... 652 000

22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag), tillägg i............... 9 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 251 000

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 235 000

43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg i .......... 16 000

50. Vattenhushållning i 88 000

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 88 000

60. Skogsbruk i 1 039 000

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 219 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag), tillägg i .............. 225 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 
skogsbruk (fast anslag), tillägg i....................................................... 595 000

63. Forststyrelsen i -114 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reserva-
tionsanslag 3 år), minskning i........................................................... -114 000



Huvudtitel 31 21

70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information i 874 000

21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 803 000

22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 71 000

71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel i 220 000

21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livs-
medel (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......................................... 220 000

72. Livsmedelsverket i 78 000

21. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 78 000

73. Kontrollcentralen för växtproduktion i 176 000

21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 176 000

90. Förvaltning i 1 072 000

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 445 000

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 227 000

27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................... 400 000

91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska 
skadenämnden i 9 000

21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......... 9 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 38 170 000

01. Kommunikationsministeriet i 246 000

21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 192 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i........... 54 000

24. Vägförvaltningen i 2 638 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 1 726 000

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelfinansierinspro-
jekt (reservationsanslag 3 år), tillägg i ............................................. 912 000



Huvudtitel 3222

30. Sjöfartsverket i 1 496 000

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i...... 496 000

79. Vägen inom den arrenderade delen av Saima kanal (reservationsan-
slag 3 år) i ......................................................................................... 1 000 000

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik i 938 000

51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................... 938 000

40. Banförvaltningscentralen i 7 035 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 8 935 000

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 900 000

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), minskning i................................ -2 800 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 144 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 144 000

80. Meteorologiska institutet i 370 000

21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 370 000

81. Havsforskningsinstitutet i 144 000

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 144 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde i 25 159 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 7 389 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-
mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 770 000

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 17 000 000

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 17 486 000

10. Förvaltning i 2 328 000

21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 342 000

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 1 986 000



Huvudtitel 33 23

20. Teknologi- och innovationspolitik i 1 891 000

21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 588 000

22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 812 000

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 126 000

24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 55 000

25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 67 000

26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 243 000

83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) i ..... —

30. Företagspolitik i 1 500 000

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 
3 år) i................................................................................................. —

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) i ................................. —

47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslut-
ningar i branschen (reservationsanslag 3 år), tillägg i ...................... 1 500 000

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 181 000

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 84 000

24. Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 26 000

26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 71 000

50. Internationaliseringspolitik i 86 000

21. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 86 000

70. Ägarpolitik i 11 500 000

87. Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag) i ...................................... 11 500 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE i 6 897 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i 373 000

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 373 000



Huvudtitel 3324

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

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i 290 000

21. Omkostnader för forsknings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......................... 290 000

03. Arbetslöshetsnämnden i 28 000

21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 28 000

04. Prövningsnämnden i 27 000

21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 27 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården i 39 000

21. Omkostnader för rättsskyddcentralen (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 39 000

07. Institutet för arbetshygien i 460 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 460 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i fö-
retagshälsovård (reservationsanslag 2 år) i....................................... —

08. Folkhälsoinstitutet i 416 000

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 416 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i 85 000

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 85 000

10. Strålsäkerhetscentralen i 256 000

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 256 000

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehand-
ling i —

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 
(reservationsanslag 2 år) i................................................................. —

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning i 463 000

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 463 000



Huvudtitel 34 25

18. Sjukförsäkring i 4 260 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 4 260 000

22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för 
rehabilitering i 200 000

51. Statlig ersättning till personer som utsattes för partisananfall (reser-
vationsanslag 3 år) i.......................................................................... 200 000

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 38 626 000

01. Arbetsförvaltningen i 354 000

21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 224 000

22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 6 000

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 124 000

63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsan-
slag 3 år) i ......................................................................................... —

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 ................. —

06. Arbetskraftspolitiken i 28 422 000

21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 2 575 000

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i ....................................... 11 597 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(fast anslag), tillägg i ........................................................................ 14 250 000

07. Flykting- och migrationsärenden i 9 850 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 1 247 000

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i 8 603 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 723 000

01. Miljöministeriet i 331 000

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 331 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård i 319 000

22. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år), tillägg i ........ 7 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 312 000

40. De regionala miljöcentralerna i 1 242 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 1 242 000

50. Miljötillståndsverken i 101 000

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 101 000

60. Finlands miljöcentral i 634 000

21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 634 000

70. Statens bostadsfond i 72 000

21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .... 72 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i 24 000

22. Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år), tillägg i........... 24 000

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

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i -53 000 000

03. Ränta på skulden i utländsk valuta i -53 000 000

90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag), minskning i.... -53 000 000



27

Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 2 196 854 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 2 196 854 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) i ................ 2 196 854 000

Anslagens totalbelopp:

2 368 795 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på inkomst och förmögenhet
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 264 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  På basis av de uppgifter

om inflödet av skatter på förvärvs- och kapital-
inkomst som erhållits under början av året be-
räknas det totala belopp som inflyter i skatt på

inkomst och förmögenhet stiga till
12 237 000 000 euro.

2005 tilläggsb. 264 000 000

2005 budget 11 973 000 000

2004 bokslut 12 299 906 659

2003 bokslut 11 811 901 257

10. Övriga skatter

05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 50 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

inflödet av skatteintäkt år 2004 var bättre än
väntat.

2005 tilläggsb. 50 000 000

2005 budget 374 000 000

2004 bokslut 419 327 493

2003 bokslut 336 883 844
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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 de
inkomster som med anledning av naturkata-
strofen i Asien inflyter från försäkringsbolagen

med stöd av regressrätten. Motsvarande utgif-
ter har antecknats under moment 26.80.22.

2005 tilläggsb. 200 000
2005 budget 950 000
2004 bokslut 833 764
2003 bokslut 1 917 709

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom
samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 1 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen i bruttoinkom-
sterna föranleds av inkomsterna av försäljning-

en av begagnade PASI-pansarfordon till Est-
land. Ökningen i bruttoutgifterna föranleds av
utgifter för iståndsättning av, reservdelar för
och underhåll av pansarfordon.

Inkomster och utgifter (euro)
Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Bruttoinkomster
Inkomster vid föryttring av lösegendom 
samt av royaltyavgifter 2 367 000 +3 563 000 5 930 000
Bruttoutgifter
Utgifter för föryttring och anskaffning av 
lösegendom 2 350 000 +3 562 000 5 912 000
Nettoinkomster 17 000 +1 000 18 000
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2005 tilläggsb. 1 000

2005 budget 17 000

2004 bokslut 18 000

2003 bokslut 17 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 15 100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av så-
dana återbetalningar av anslag som föranleds
av skillnaderna mellan de uppskattade priserna
enligt FMS-systemet för anskaffning av Hor-
net-jaktplansmaterial och de realiserade kost-
naderna.

2005 tilläggsb. 15 100 000

2005 budget 2 650 000

2004 bokslut 9 094 382

2003 bokslut 21 273 472

28. Finansministeriets förvaltningsområde

87. Inkomster av stabiliseringen av finans-
marknaden

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 4 480 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av så-
dana tilläggsprestationer som Andelslaget Tra-
deka-koncernen intäktsfört till staten efter ut-
gången av saneringsprogrammet. 

2005 tilläggsb. 4 480 000

2005 budget 10 000 000

2004 bokslut 146 480 733

2003 bokslut 107 866 106

91. Inkomster från Europeiska unionen för
ersättning av resekostnader

Under momentet avdras 515 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

uppgifterna om resekostnader har preciserats.
Motsvarande avdrag har gjorts under moment
28.81.25.

2005 tilläggsb. -515 000

2005 budget 3 200 000

2004 bokslut 2 953 871

99. Övriga inkomster inom finansministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 4 700 000 euro.  

Dessutom nettobudgeteras inkomstposten
under momentet så, att beviljandet och återbe-
talningen av kapitallån beaktas i nettobudgete-
ringen. Vidare kompletteras motiveringen till
momentet så, att finansministeriet kan bevilja
Solidium Oy ett kapitallån som uppgår till
50 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
200 000 euro av de regresser som inflyter från
försäkringsbolagen med anledning av den na-
turkatastrof som inträffade i södra Asien den
26 december 2004. De utgifter som motsvarar
regressfordringarna har antecknats under mo-
ment 28.07.50.

Av tillägget föranleds 4 500 000 euro av att
Kapiteeli Abp återbetalar det kapitallån på
59 500 000 euro som bolaget fått från staten. I
budgeten för innevarande år har de inkomster
som flyter in under momentet till denna del be-
räknats uppgå till 55 000 000 euro. 

I samband med att Kapiteeli Abp återbetalar
sitt kapitallån på 59 500 000 euro till staten,
beviljar finansministeriet ett kapitallån på
50 000 000 euro till Solidium Oy som helt ägs
av staten. Arrangemanget baserar sig på över-
föringen av Kruunuasunnot Oy som varit Ka-
piteeli Abp:s dotterbolag så att bolaget blev
Solidium Oy:s dotterbolag den 2 januari 2005.
För att affären skulle kunna genomföras bevil-
jade Kapiteeli Abp Kruunuasunnot Oy ett ka-
pitallån som uppgår till 59 500 000 euro och
som är avsett att vara tillfälligt. Solidium Oy
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löser in detta kapitallån av Kapiteeli Abp och
behöver ett kapitallån på 50 000 000 euro av
staten för att finansiera arrangemanget. 

2005 tilläggsb. 4 700 000

2005 budget 66 000 000

2004 bokslut 139 905 379

2003 bokslut 49 880 804

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

24. Vägverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 1 760 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av

TEN-stöd som beviljats av EU.

2005 tilläggsb. 1 760 000

2005 budget 1 000 000

2004 bokslut 3 630 641

2003 bokslut 2 897 670

40.  Inkomster av banhållningen
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 4 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av

TEN-stöd som beviljats av EU.

2005 tilläggsb. 4 800 000

2005 budget 2 000 000

2004 bokslut 714 745

2003 bokslut 5 661 247

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 15 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget motsvarar
54 000 euro det beräknade anslag som EU be-

viljat för projektet för utredning av VIKING
MIP 2002. En motsvarande anslagsökning har
antecknats under moment 31.01.22. Av tilläg-
get föranleds 138 000 euro av det beräknade
anslag som EU beviljat för projekt för utred-
ning och genomförande av VIKING MIP 2002
och 6 000 euro av det stöd som EU beviljat för
Image-projektet. En motsvarande anslagsök-
ning har antecknats under moment 31.60.63.

Av tillägget föranleds 5 132 000 euro av
återbetalningar av stöd som under moment
31.32.41 betalats till handelsfartyg.

Med hänvisning till motiveringen i förkla-
ringen till moment 31.99.78 motsvarar
10 370 000 euro av tillägget Helsingfors stads
finansieringsandel av de utgifter som förorsa-
kas av byggnadskostnaderna för trafikleder till
Nordsjö hamn. Förklaringen under momentet
ändras så att Helsingfors stad deltar i den mer-
värdesskattefria delen av de utgifter som under
moment 31.24.78 betalas för projektet för för-
bättrande av Skogsbackavägen i Helsingfors.
Stadens andel av finansieringen förändras inte.

2005 tilläggsb. 15 700 000

2005 budget 29 399 000

2004 bokslut 24 908 639

2003 bokslut 5 307 974

32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

30. Överföringar från fonder utanför stats-
budgeten

Till momentet överförs ett tillägg av
50 000 000 euro i form av intäktsföring från
statsgarantifonden.

F ö r k l a r i n g :  Intäktsföringen baserar sig
på statsgarantifondens för närvarande goda lik-
viditet, som särskilt beror på förtida återbetal-
ning av Polens konsoliderade skulder och på
att de risker som statsgarantifonden ansvarar
för inte har förverkligats.
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2005 tilläggsb. 50 000 000

2005 budget 14 000 000

2003 bokslut 65 923 632

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

98. Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 8 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Inkomstökningen föran-

leds av återbäringar av anslaget för individuell
behovsprövad rehabilitering inom sjukförsäk-
ringen som år 2004 blivit oanvänt. På motsva-

rande sätt har under moment 33.18.60 anteck-
nats 5 000 000 euro som anslagsökning.

2005 tilläggsb. 8 500 000

2005 budget 30 000 000

2004 bokslut 33 279 397

2003 bokslut 31 213 795

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbetsministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 381 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
18 000 euro av att EU-kommissionen deltar i
finansieringen av projektet General Frame-
work for Long Term Social Impact Evaluation
of the employment strategy, 18 000 euro av att
EU-kommissionen deltar i finansieringen av
projektet Early intervention as an employment
policy method, EIPO och 88 000 euro av att ar-
betsministeriet deltar i samprojektet ”WORK-
IN-NET” som ingår i EU:s sjätte ramprogram

och finansieras ur ERA-NET. Motsvarande ut-
gifter har antecknats under moment 34.01.23.

Av tillägget föranleds 257 000 euro av in-
täktsföringen av det av EU beviljade stödet för
projekt som motarbetar diskriminering och ra-
sism. Motsvarande utgifter har antecknats un-
der moment 34.07.21.

2005 tilläggsb. 381 000

2005 budget 1 860 000

2004 bokslut 2 469 187

2003 bokslut 2 183 337

39. Övriga inkomster av blandad natur

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 55 094 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Till följd av försäljningen

av aktier beräknas under momentet inflyta
475 094 000 euro.

2005 tilläggsb. 55 094 000

2005 budget 420 000 000

2004 bokslut 2 133 866 155

2003 bokslut 195 845 368
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Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 175 435 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som
inflyter i dividendinkomster beräknas det tota-
la beloppet under momentet öka med
175 435 000 euro.

2005 tilläggsb. 175 435 000

2005 budget 560 000 000

2004 bokslut 820 640 400

2003 bokslut 603 471 355

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet avdras 44 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget från inkomst-

posten föranleds av att Finlands Banks intäkts-
föring av vinst till staten var mindre än beräk-
nat. 

2005 tilläggsb. -44 000 000

2005 budget 100 000 000

2004 bokslut 88 434 864

2003 bokslut 81 509 143

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens

vinst

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
av 2 942 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  De statliga affärsverkens
bokslut för 2004 har fastställts och beslut om
intäktsföring av vinst fattats. För Forststyrel-
sens del beslöt statsrådet om intäktsföring av
vinst till ett belopp av 63 000 000 euro, vilket
understiger det mål för intäktsföringen som

jord- och skogsbruksministeriet uppställt med
4 100 000 euro. Intäktsföringen av vinst från
de övriga affärsverken uppgår till sammanlagt
45 237 000 euro.

2005 tilläggsb. 2 942 000

2005 budget 105 295 000

2004 bokslut 90 139 000

2003 bokslut 86 841 088
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Avdelning 15

LÅN

02. Användning av överskott

01. Användning av överskott

Under momentet upptas 2 700 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt 3 b § (898/2000) i

lagen om statsbudgeten kan som täckning för
budgeten när statsbokslutet har färdigställts tas
högst det belopp varmed det av bokslutet visa-
de kumulativa överskottet vid finansårets ut-
gång överstiger 500 miljoner euro. Bokslutet
för finansåret 2004 uppvisar ett kumulativt
överskott på 3 218 033 669 euro, vilket var en
följd bl.a. av de inkomster av försäljningen av
aktier i TeliaSonera AB som uppkom efter den

tredje tilläggsbudgeten för 2004. Förslaget till
användning av överskottet och dess belopp ba-
serar sig på statskontorets förslag till stats-
bokslut. I år tas statens nya bokslutsberättelse-
förfarande i bruk första gången. Statskontoret
har utarbetat ett förslag till statsbokslut och det
av regeringen godkända bokslutet ingår i sta-
tens bokslutsberättelse, som regeringen över-
lämnar till riksdagen i juni.

2005 tilläggsb. 2 700 000 000

2003 bokslut —

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet avdras 939 783 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tilläggsbudgeten uppvi-

sar enligt förslaget ett överskott. Till följd av
detta behövs inte den nettoupplåning till nomi-
nellt värde som uppkommit under momentet.

De emissionsvinster och kapitalförluster
som beräknas uppkomma under momentet har
nettobudgeterats under moment 37.01.94.

2005 tilläggsb. -939 783 000

2005 budget 939 783 000

2004 bokslut 31 637 998

2003 bokslut 1 073 329 031
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A N S L A G

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

21. Omkostnader för Republikens presidents

kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
78 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 78 000

2005 budget 6 379 000

2004 bokslut 6 185 000

2003 bokslut 5 987 000



36

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

01. Statsrådet

01. Avlöningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
112 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 112 000

2005 budget 5 322 000

2004 bokslut 3 713 261

2003 bokslut 3 624 143

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
206 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 206 000

2005 budget 21 738 000

2004 bokslut 20 026 000

2003 bokslut 21 430 000

03. Justitiekanslersämbetet

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
65 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 47 000 euro av statens tjänste-

och arbetskollektivavtal och 18 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.

2005 tilläggsb. 65 000

2005 budget 2 740 000

2004 bokslut 2 702 000

2003 bokslut 2 575 000
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Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 358 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 1 358 000

2005 budget 174 875 000

2004 bokslut 172 028 000

2003 bokslut 161 928 916

30. Internationellt bistånd

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt

samarbete Ab

Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt
3 a och b § i lagen om Fonden för industriellt
samarbete Ab (291/1979) på de villkor som
statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser
om att staten skall ersätta bolaget för förluster
som eventuellt har uppstått vid dess kreditgiv-
nings- och borgensverksamhet samt för förlus-
ter av och värdeminskningar i aktie- och an-
delsinvesteringar och om att staten skall täcka
en eventuell kursförlust som vållas av utländsk
kredit som bolaget har upptagit. Förbindelser
får ges så, att motvärdet av det sammanlagda
kapitalbeloppet av de betalda krediter, aktie-
och andelsinvesteringar och borgen som om-
fattas av förbindelserna får vara högst
168 187 926 euro och det sammanlagda kapi-
talet av de utländska krediter som bolaget upp-
tagit högst 100 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Riksdagen har godkänt
propositionen med förslag till ändring av lagen
om Fonden för industriellt samarbete Ab (291/
1979).

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något anslag under momentet. 

2005 tilläggsb. —

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
8 000 000 euro under punkt 5. Humanitärt bi-
stånd i dispositionsplanen. 

Motiveringen till momentet ändras så att år
2005 får nya biståndsavtal ingås och förbindel-
ser avges, vilka åsamkar staten utgifter till ett
sammanlagt värde av högst 620 000 000 euro
efter år 2005.
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Dessutom fogas 20 000 000 euro till punkt 2.
Bistånd till enskilda länder och regioner i ta-
bellen Fördelningen av fullmakter att bevilja
medel och ingå avtal.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget skall användas för hjälp via internatio-
nella organisationer med anledning av den för-
ödelse som följde på naturkatastrofen i Asien.

Avsikten är att höjningen av fullmakten att
bevilja medel och ingå avtal med 20 000 000
euro skall användas för återuppbyggnad efter
den förödelse som följde på naturkatastrofen i

Asien. Efter ändringen beräknas fullmakterna
föranleda utgifter på 132,9 miljoner euro år
2006, 150,0 miljoner euro år 2007, 167,1 mil-
joner euro år 2008 samt totalt 170,0 miljoner
euro åren efter 2008.

2005 tilläggsb. 8 000 000

2005 budget 457 922 000

2004 bokslut 409 800 000

2003 bokslut 371 246 000

50. Närområdessamarbete

66. Närområdessamarbete (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
810 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
är avsett som en avgift av engångsnatur för
tredje och fjärde raten av förskottsbetalningen
för projektet med en vindkraftspark i Pakri,
som skall genomföras inom ramen för försöks-

programmet för Kyotoprotokollets flexibla
mekanismer.

2005 tilläggsb. 810 000

2005 budget 24 208 000

2004 bokslut 25 374 000

2003 bokslut 30 274 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av de finska freds-

bevarande styrkorna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
599 000 euro.

 Dessutom ändras dispositionsplanen för mo-
mentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan Förändring +/-

Ändrad
dispositionsplan

01. Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern 
(UNFICYP-operationen) 175 000 -78 000 97 000

02. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Eritrea 
(UNMEE-operationen) 406 000 - 406 000

03. Utgifter för den fredsbevarande operationen 
i Liberia (UNMIL-operationen) 192 000 - 192 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 
i Kosovo (KFOR-operationen) 24 523 000 +2 105 000 26 628 000

05. Gemensamma utgifter 2 190 000 - 2 190 000
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F ö r k l a r i n g :  Ändringar i styrkan inom
Finlands fredsbevarande styrkor, höjningen av
arbetsgivarens pensionsavgift och utgifterna
för Finlands FN-avdelning som skall inleda sin
verksamhet i Sudan den 7 april 2005 föranle-
der ett behov av tilläggsanslag till ett belopp av
sammanlagt 3 146 000 euro under momentet.
Behovet av tilläggsanslag föranleds av följan-
de operationer: Finlands fredsbevarande styrka
i Kosovo (KFOR-operationen) 2 105 000 euro,
Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Her-
cegovina (ALTHEA/EUFOR-operationen)
839 000 euro samt Finlands FN-avdelning i
Sudan (UNMIS-operationen) 202 000 euro.

Ovan nämnda anslagsbehov finansieras med
ett tilläggsanslag på 599 000 euro som beviljas
under momentet samt genom ändringar av dis-
positionsplanen så att i den ursprungliga dispo-
sitionsplanen från punkt 01. Utgifter för Fin-
lands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-
operationen) överförs 78 000 euro och från
punkt 09. I reserv för merutgifter för pågående
operationer eller för förlängning av dem, för
eventuella nya fredsbevarande operationer
samt för andra utgifter för den fredsbevarande
verksamheten överförs 2 469 000 euro till
punkt 04. Utgifter för Finlands fredsbevarande
styrka i Kosovo (KFOR-operationen), punkt
06. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka

i Bosnien-Hercegovina (ALTHEA/EUFOR-
operationen) och till den till dispositionsplanen
fogade punkt 07. Utgifter för Finlands FN-av-
delning i Sudan (UNMIS-operationen). Rubri-
ken för punkt 02. i dispositionsplanen har änd-
rats eftersom Finlands fredsbevarande FN-
styrka i Etiopien och Eritrea lades ner den 15
december 2004 och i stället för den grundades
Finlands FN-avdelning i Eritrea.

2005 tilläggsb. 599 000
2005 budget 46 640 000
2004 bokslut 49 113 697
2003 bokslut 47 889 858

25. Civilpersonalens deltagande i krishante-

ring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

124 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 124 000
2005 budget 14 392 000
2004 bokslut 10 313 260
2003 bokslut 10 925 237

06. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 
i Bosnien-Hercegovina (ALTHEA/EUFOR-
operationen) 10 625 000 +839 000 11 464 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 
(UNMIS-operationen) - +202 000 202 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 
i Afghanistan (ISAF-operationen) 5 860 000 - 5 860 000

09. I reserv för merutgifter för pågående operationer 
eller för förlängning av dem, för eventuella nya 
fredsbevarande operationer samt för andra 
utgifter för den fredsbevarande verksamheten 2 669 000 -2 469 000 200 000

Sammanlagt 46 640 000 +599 000 47 239 000
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Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det

21. Justitieministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
754 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget även får användas för
betalning av medlemsavgifter och finansiella
bidrag till internationella sammanslutningar.

I samband med utvecklandet av justitiemi-
nisteriets organisation kan fr.o.m. den 1 juli
2005 en tjänst som förvaltningsdirektör (A30)
och en tjänst som ekonomidirektör (A30) inrät-
tas, under förutsättning att det från samma tid-
punkt dras in en tjänst som avdelningschef, re-
geringsråd (A32) och en tjänst som biträdande
avdelningschef (A30). Från samma tidpunkt
ändras tjänsten som avdelningschef, regerings-
råd (A30) till en tjänst som biträdande avdel-
ningschef (A30). 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 383 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal, 250 000 euro av ord-
nandet av Europarådets justitieministermöte

och 121 000 euro av det preciserande tjänste-
kollektivavtal som gäller det nya lönesystemet.

2005 tilläggsb. 754 000

2005 budget 30 415 000

2004 bokslut 29 298 000

2003 bokslut 24 819 000

22. Vissa verks omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
138 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 100 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 38 000 euro av
det preciserande tjänstekollektivavtal som gäl-
ler det nya lönesystemet.

2005 tilläggsb. 138 000

2005 budget 6 450 000

2004 bokslut 7 214 000

2003 bokslut 6 992 000

10. Domstolsväsendet

21. Högsta domstolens omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
122 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.
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2005 tilläggsb. 122 000

2005 budget 7 100 000

2004 bokslut 7 298 000

2003 bokslut 7 034 000

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkost-

nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
141 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 141 000

2005 budget 8 600 000

2004 bokslut 8 412 000

2003 bokslut 8 027 000

23. Omkostnader för övriga domstolar (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
3 225 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 3 225 000

2005 budget 197 820 000

2004 bokslut 197 376 000

2003 bokslut 189 533 000

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentkla-

gonämndens omkostnader (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
403 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 403 000

2005 budget 20 800 000

2004 bokslut 20 714 000

2003 bokslut 17 826 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

21. Exekutionsväsendets och konkursbevak-

ningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 353 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 347 000 euro av statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal och 6 000 euro av

det preciserande tjänstekollektivavtal som gäl-
ler det nya lönesystemet.

2005 tilläggsb. 1 353 000

2005 budget 79 056 000

2004 bokslut 80 187 000

2003 bokslut 78 568 000
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50. Verkställighet av straff

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 319 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 2 319 000

2005 budget 183 150 000

2004 bokslut 180 403 000

2003 bokslut 173 640 000

60. Åklagarväsendet

21. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
538 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 538 000

2005 budget 30 411 000

2004 bokslut 30 061 000

2003 bokslut 29 553 000
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Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
340 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget även får användas för
betalning av projekt som godkänts och finan-
sierats av EU.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 340 000

2005 budget 21 781 000

2004 bokslut 21 786 000

2003 bokslut 20 615 000

02. Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
162 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 162 000

2005 budget 12 960 000

2004 bokslut 9 124 000

2003 bokslut 12 536 000

05. Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
888 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 888 000

2005 budget 52 110 000

2004 bokslut 51 480 000

2003 bokslut 49 675 000



26.0644

06. Registerförvaltningen

21. Registerförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 161 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 731 000 euro av statens tjänste-

och arbetskollektivavtal och 430 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.

2005 tilläggsb. 1 161 000

2005 budget 27 894 000

2004 bokslut 27 818 000

2003 bokslut 24 386 000

07. Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
137 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 137 000

2005 budget 43 937 000

2004 bokslut 43 985 000

2003 bokslut 43 387 000

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
17 813 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget även får användas för
betalning av projekt inom polisväsendet som
godkänts och finansierats av EU.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 9 624 000 euro av statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal, 1 080 000 euro av

utgifter enligt det preciserade tjänstekollektiv-
avtalet, 4 109 000 euro av utgifter som natur-
katastrofen i Asien orsakade för polisen och
3 000 000 euro av kostnader för säkerhetsar-
rangemang i samband med VM i friidrott 2005.

2005 tilläggsb. 17 813 000

2005 budget 556 955 000

2004 bokslut 554 289 000

2003 bokslut 532 221 000

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 237 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 668 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 569 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.
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2005 tilläggsb. 1 237 000
2005 budget 61 103 000
2004 bokslut 43 764 000
2003 bokslut 35 584 000

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

472 000 euro. 
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av de utgifter för räddnings- och

hjälpinsatser till finländare som evakuerades i
samband med naturkatastrofen i Asien som
hänförts till år 2005. De inkomster som inflyter
från försäkringsbolagen genom regressrätt har
antecknats under moment 12.26.99.

2005 tilläggsb. 472 000
2005 budget 1 650 000
2004 bokslut 4 714 561
2003 bokslut 2 029 927

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

4 192 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 3 424 000 euro av statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal och 768 000 euro

av kostnader för säkerhetsarrangemang i sam-
band med VM i friidrott 2005.

2005 tilläggsb. 4 192 000
2005 budget 192 510 000
2004 bokslut 191 092 000
2003 bokslut 185 743 000

97. Understöd åt kommuner

36. Statsbidrag till kommuner och samkom-

muner för kostnader i anslutning till naturka-

tastrofen i Asien (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 250 000 euro.
Anslaget får användas till att betala statsbi-

drag till kommuner och samkommuner för ex-
tra kostnader i anslutning till naturkatastrofen i
Asien.

F ö r k l a r i n g :  Dimensioneringen av an-
slaget baserar sig på en bedömning som gjorts
av sammanlagt 35 kommuner samt Helsing-
fors och Nylands sjukvårdsdistrikt angående
de extra kostnaderna av eftervården i samband
med krisen i Asien. Statsbidraget betalas på
särskild ansökan.

2005 tilläggsb. 1 250 000

98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingsfon-

dens deltagande i EU:s strukturfondsprogram

(förslagsanslag)
Motiveringen under momentet ändras så, att

bevillningsfullmakten höjs från 139 134 000
euro till 159 311 000 euro och så, att 9 269 000

euro av bevillningsfullmakten under momentet
i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök
i Kajanaland riktas till landskapet Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 20 177 000 euro föranleds av
en ombudgetering av fullmakter som upplösts
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när det gäller bevillningsfullmakter som bevil-
jats åren 2000—2003.

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

2005 tilläggsb. —
2005 budget 126 426 000
2004 bokslut 117 123 093
2003 bokslut 107 064 551

62. Statlig medfinansiering för inrikesminis-

teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)
Motiveringen under momentet ändras så, att

bevillningsfullmakten höjs från 38 896 000
euro till 41 685 000 euro och så, att 8 106 000
euro av bevillningsfullmakten under momentet
i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök
i Kajanaland riktas till landskapet Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 2 789 000 euro föranleds av de
fullmakter som upplösts när det gäller bevill-
ningsfullmakter som beviljats åren 2000—
2003 av olika förvaltningsområden i landska-
pet Kajanaland samt av att bevillningsfullmak-
ter som år 2004 blivit oanvända i landskapet
Kajanaland ombudgeteras och samlas under
inrikesministeriets huvudtitel. Ökningen om-
fattar ett tillägg på 1 055 000 euro som föran-
leds av de upplösta bevillningsfullmakterna
och ett tillägg på 1 734 000 euro som föranleds
av de bevillningsfullmakter som år 2004 blivit
oanvända.

Bevillningsfullmakten för 2005 beräknas
föranleda betalningar till ett belopp av
1 565 000 euro år 2005, 3 432 000 euro år

2006, 2 444 000 euro år 2007 och 665 000
euro år 2008.

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

2005 tilläggsb. —
2005 budget 29 402 000
2004 bokslut 26 448 694
2003 bokslut 23 088 338

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
200 000 euro. 

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten höjs från 8 160 000 euro
till 8 274 000 euro. Dessutom nettobudgeteras
anslaget under momentet så, att medfinansie-
ringen från utomstående aktörer i fråga om åt-
gärder från vägförvaltningen beaktas i netto-
budgeteringen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
och ökningen av bevillningsfullmakten med
114 000 euro föranleds av ibruktagandet av ett
omställningsskydd i samband med uppsäg-
ningar som sker av ekonomiska orsaker och
produktionsorsaker, vilket avtalades om i det
inkomstpolitiska avtalet.

Användningen av fullmakten för år 2005
uppskattas förorsaka staten utgifter till ett be-
lopp av 7 174 000 euro år 2006 och 1 100 000
euro år 2007.

2005 tilläggsb. 200 000
2005 budget 44 595 000

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår 2005 2006 2007 2008 Sammanlagt

Förbindelser åren 2000—2004 95,457 73,789 16,352 - 185,598
Förbindelser år 2005 29,114 61,729 47,888 11,311 150,042
Kajanaland 1,855 3,884 2,819 0,711 9,269
Sammanlagt 126,426 139,402 67,059 12,022 344,909
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Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarsministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvars-

ministeriets förvaltningsområde (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
25 896 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en justering av dimensioneringen
av anslaget under momentet och en betydande
minskning av de av försvarsmaktens poster
som överförs.

2005 tilläggsb. 25 896 000
2005 budget 196 684 000
2004 bokslut 221 799 817
2003 bokslut 190 476 380

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
145 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 145 000
2005 budget 13 334 000
2004 bokslut 12 136 000
2003 bokslut 11 411 000

10. Försvarsmakten

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-
vationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras
16 416 000 euro.

Av anslaget får 483 114 000 euro användas
till betalning av utgifter för tidigare beviljade
beställningsfullmakter och till utgifter för änd-
ringar i index och valutakurser i anslutning till
dem samt 32 429 000 euro för andra anskaff-
ningar av försvarsmateriel.

År 2005 får avtal ingås för ett tungt raketkas-
tarsystem (Beställningsfullmakt för ett tungt

raketkastarsystem, MLRS) så att de åsamkar
staten utgifter om högst 57 600 000 euro under
åren 2005—2010 enligt valutakursen den dag
tilläggsbudgeten träder i kraft. Användningen
av fullmakten får enligt nämnda valutakursni-
vå åsamka staten utgifter om högst 10 000 000
euro före utgången av 2005, högst 18 700 000
euro före utgången av 2006, högst 27 200 000
euro före utgången av 2007, högst 36 800 000
euro före utgången av 2008, högst 46 600 000
euro före utgången av 2009 och högst
57 600 000 euro före utgången av 2010.
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Betalningar enligt maximibeloppen för den
nya beställningsfullmakten (Beställningsfull-
makt för ett tungt raketkastarsystem, MLRS)
kan bindas till en branschbeskrivande prisut-
veckling fr.o.m. det andra kvartalet 2005.

Den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-
terna för den beställningsfullmakt som gäller
utrustning av beredskapsförband (VYV 1),
sammanlagt 1 034 019 372 euro, ändras så att
fullmakten får åsamka staten utgifter om högst
829 000 000 euro före utgången av 2005, högst
955 100 000 euro före utgången av 2006, högst
994 500 000 euro före utgången av 2007 och
högst 1 034 019 372 euro före utgången av
2008.

Den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-
terna för beställningsfullmakten för tryggande
av system och verksamhetsmöjligheter vid
luftförsvarets baser (ITTT), sammanlagt
193 416 115 euro, ändras så att fullmakten får
åsamka staten utgifter om högst 171 216 115
euro före utgången av 2005 och högst
193 416 115 euro före utgången av 2006.

Giltighetstiden för beställningsfullmakten
för utvecklande av service- och flygbasbasera-
de system för helikoptrar (HTH) förlängs från
2008 till 2011. Den tidsmässiga fördelningen
per år av utgifterna för beställningsfullmakten,
sammanlagt 179 961 081 euro, ändras så att

fullmakten får åsamka staten utgifter om högst
101 238 081 euro före utgången av 2005, högst
126 663 081 euro före utgången av 2006, högst
144 005 081 euro före utgången av 2007, högst
158 954 081 euro före utgången av 2008, högst
166 527 081 euro före utgången av 2009, högst
172 931 081 euro före utgången av 2010 och
högst 179 961 081 euro före utgången av 2011.

Den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-
terna för den beställningsfullmakt som gäller
försvarsmaktens tekniska forskning och pro-
duktutveckling (TTK), sammanlagt
151 300 000 euro, ändras så att fullmakten får
åsamka staten utgifter om högst 96 348 407
euro före utgången av 2005, högst 125 048 407
euro före utgången av 2006 och högst
151 300 000 euro före utgången av 2007.

Den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-
terna för den beställningsfullmakt som gäller
utvecklande av marinen och spaningen
(PVKEH 2005), sammanlagt 109 000 000 eu-
ro, ändras så att fullmakten får åsamka staten
utgifter om högst 35 170 000 euro före utgång-
en av 2005, högst 63 090 000 euro före utgång-
en av 2006, högst 94 150 000 euro före utgång-
en av 2007 och högst 109 000 000 euro före ut-
gången av 2008.

F ö r k l a r i n g :  

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 
(1 000 euro)

2005 2006 2007 2008 2009—

Samtliga
utgifter

för använd-
ningen av

fullmakter1)

Utrustande av beredskapsförband (VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2005 55 821 125 100 39 400 39 519 259 840
Förbindelser år 2005 479 1 000 1 479
VYV 1 sammanlagt 56 300 126 100 39 400 39 519 261 319
Anskaffning av spanings-, övervaknings- 
och ledningssystem (TVJ 2000)
Förbindelser som ingåtts före 2005 69 029 5 000 74 029
Förbindelser år 2005 9 506 9 506
TVJ 2000 sammanlagt 78 535 5 000 83 535
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Tryggande av system och verksamhets-
möjligheter vid luftförsvarets baser (ITTT)
Förbindelser som ingåtts före 2005 30 440 22 200 52 640
Förbindelser år 2005 2 371 2 371
ITTT sammanlagt 32 811 22 200 55 011
Förnyande av marinen (MUT)
Förbindelser som ingåtts före 2005 21 704 27 888 49 592
Förbindelser år 2005 2 570 2 570
MUT  sammanlagt 24 274 27 888 52 162
Utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar (HTH)
Förbindelser som ingåtts före 2005 12 517 8 141 6 519 3 324 30 501
Förbindelser åren 2005—2008 17 241 17 284 10 823 11 625 21 007 77 980
HTH  sammanlagt 29 758 25 425 17 342 14 949 21 007 108 481
Utvecklande av huvudstadsregionens 
försvar (PPK)
Förbindelser som ingåtts före 2005 28 100 62 800 17 286 108 186
Förbindelser år 2005 1 500 7 100 1 214 9 814
PPK sammanlagt 29 600 69 900 18 500 118 000
Försvarsmaktens tekniska forskning och 
produktutveckling (TTK)
Förbindelser som ingåtts före 2005 29 148 28 700 26 252 84 100
TTK sammanlagt 29 148 28 700 26 252 84 100
Kompletterande av beredskapsförbandens 
utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före 2005 136 000 112 800 155 000 75 512 479 312
Förbindelser år 2005 1 100 4 100 6 500 23 088 34 788
VYV 2 sammanlagt 137 100 116 900 161 500 98 600 514 100
Utvecklande av Finlands krigsekonomiska 
beredskap (STALVA)
Förbindelser som ingåtts före 2005 33 600 33 600 33 600 33 600 134 400
STALVA sammanlagt 33 600 33 600 33 600 33 600 134 400
Anskaffningar i anslutning till skuld-
konversionsavtalet mellan Finland och 
Ryssland
Förbindelser som ingåtts före 2005 9 300 9 300
Skuldkonversionsavtalet sammanlagt 9 300 9 300
Projektberedning och proto 2004 (PROTO 
2004)
Förbindelser som ingåtts före 2005 9 500 6 300 15 800
PROTO 2004  sammanlagt 9 500 6 300 15 800
Utvecklande av flygvapnets kapacitet när 
det gäller jaktförsvar (IHT 2004)
Förbindelser som ingåtts före 2005 2 159 12 671 31 154 26 798 14 678 87 460
IHT 2004 sammanlagt 2 159 12 671 31 154 26 798 14 678 87 460
Utvecklande av marinen och spaningen 
(PVKEH 2005)
Förbindelser år 2005 35 170 27 920 31 060 14 850 109 000
PVKEH 2005 sammanlagt 35 170 27 920 31 060 14 850 109 000
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De ändringar som har föreslagits i fråga om
den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-
terna påverkar inte totalbeloppen av de bevilja-
de beställningsfullmakterna. Genom tidsmäs-
siga ändringar av utgifterna för tidigare bevil-
jade beställningsfullmakter får man anslagen
att bättre motsvara de försenade leveranserna
av transporthelikoptrarna NH 90 till försvars-
makten samt därtill hörande anskaffningar av
baseringsutrustning, reservdelar och utbytbar
utrustning samt betalningstidtabellen för un-
derhållsavtalen för Hornet. De tidsmässiga
ändringarna förbättrar i hög grad också resurs-
hushållningen när det gäller anskaffningar av
luftvärnsrobotar för Laivue 2000 som ingår i
utvecklingsprogrammet för marinen och gör
det samtidigt möjligt att bygga upp marinens
prestationsförmåga enligt planerad tidtabell.

Avsikten är att beställningsfullmakten för ett
tungt raketkastarsystem (MLRS) skall delas
upp på två anskaffningshelheter och med den
andel som beviljas i tilläggsbudgeten för 2005
skapas ett system för utbildning, upplagring
och underhåll. Den omfattar systemmaterial
för tre batterier samt övnings- och beredskaps-
ammunition. Med hjälp av beställningsfull-
makten inleds åtgärder för att skapa en slag-
kraftig armé och för att anskaffa ett system
som ersätter infanteriminorna. Förmågan att
inverka på distans- och prickmål som hör till
anskaffningshelheten kommer att genomföras
åren 2011—2016. Den omfattar ammunition
som söker sig till målet och sådana ändringsar-
beten som sådan ammunition kräver när det
gäller lavetter, eldkontrollsystem och eventu-
ella enheters antalsmässiga kompletteringar.
Beloppet av beställningsfullmaktens andra
skede beräknas uppgå till ca 150 miljoner euro.

De tidsmässiga ändringarna av beställnings-
fullmakternas utbetalningar minskar anslags-
behovet under momentet med 26 416 000 eu-

ro. Genomförandet av beställningsfullmakten
MLRS ökar anslagsbehovet med 10 000 000
euro under innevarande år. Med anledning av
vad som anförts ovan minskar anslagsbehovet
under momentet med 16 416 000 euro.

2005 tilläggsb. -16 416 000

2005 budget 577 129 000

2004 bokslut 571 565 000

2003 bokslut 519 000 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
14 158 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att år 2005 får avtal ingås om utläggning av
elementär flygutbildning på entreprenad (Be-
ställningsfullmakt för utläggning av elementär
flygutbildning på entreprenad) så att de åsam-
kar staten utgifter om högst 20 526 000 euro
åren 2005—2010. Användningen av fullmak-
ten får åsamka staten utgifter om högst
1 027 000 euro före utgången av 2005, högst
5 132 000 euro före utgången av 2006, högst
9 237 000 euro före utgången av 2007, högst
13 342 000 euro före utgången av 2008, högst
17 447 000 euro före utgången av 2009 och
högst 20 526 000 euro före utgången av 2010.

För betalning av tilläggsutgifter som föran-
leds av justeringar av priser på de tjänster som
ingår i beställningsfullmakten för utläggning
av elementär flygutbildning på entreprenad an-
vänds de anslag som årligen beviljas för för-
svarsmaktens omkostnader.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

Utläggning av elementär flygutbildning på
entreprenad hänför sig till utvecklandet av
flygvapnet och tryggandet av flygvapnets

Tungt raketkastarsystem (MLRS)
Förbindelser år 2005 10 000 8 700 8 500 9 600 20 800 57 600
MLRS 2005 sammanlagt 10 000 8 700 8 500 9 600 20 800 57 600
Fullmakter sammanlagt 517 255 511 304 367 308 237 916 56 485 1 690 268

1)  Omfattar inte utgifter föranledda av förändringar i index och valutakurser.
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verksamhetsbetingelser enligt den säkerhets-
och försvarspolitiska redogörelsen år 2004.
Beställningsfullmakten för utläggning av ele-
mentär flygutbildning på entreprenad omfattar
stridsflygarutbildning, undervisningsmaterial
och -utrustning som används inom utbildning-
en samt tekniskt stöd och driftsunderhåll för
Vinka-flygutbildningsmateriel. Den inhemska
industrin genomför de tjänster som hänför sig
till den elementära flygutbildningen. Beställ-
ningsfullmakten genomförs inom de ramar för

statsfinanserna som fastställts för försvarsmi-
nisteriets förvaltningsområde. Den summa
som motsvarar anslaget för 2005 i beställ-
ningsfullmakten avdras från försvarsmaktens
övriga omkostnader och med anledning av det-
ta föreslås inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen under momentet ändras fullmaktsta-
blån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter 
föranleder (1 000 euro)

2005 2006 2007 2008 2009—

Samtliga
utgifter

för använd-
ningen av

fullmakter

Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2003
Förbindelser som ingåtts före år 2005 14 380 14 380
Förbindelser år 2005 620 620
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2003 sammanlagt 15 000 15 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2004
Förbindelser som ingåtts före år 2005 43 300 8 000 51 300
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2004 sammanlagt 43 300 8 000 51 300
Beställningsfullmakten för service och 
underhåll som gäller simuleringssystem 
för tvåsidig strid
Förbindelser som ingåtts före år 2005 1 200 2 469 2 468 2 428 9 868 18 433
Beställningsfullmakten för service och 
underhåll som gäller simuleringssystem för 
tvåsidig strid sammanlagt 1 200 2 469 2 468 2 428 9 868 18 433
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2005
Förbindelser år 2005 42 507 8 371 50 878
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2005 sammanlagt 42 507 8 371 50 878
Beställningsfullmakten för service 
gällande ItOhj90-systemet
Förbindelser år 2005 1 840 2 290 2 290 2 360 2 430 11 210
Beställningsfullmakten för service 
gällande ItOhj90-systemet sammanlagt 1 840 2 290 2 290 2 360 2 430 11 210
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2005 tilläggsb. 14 158 000

2005 budget 1 309 589 000

2004 bokslut 1 270 436 000

2003 bokslut 1 231 990 000

30. Internationell fredsbevarande verksamhet

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för

fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag)

Dispositionsplanen för momentet ändras
som följer.

Beställningsfullmakten för utläggning 
av elementär flygutbildning på entre-
prenad
Förbindelser år 2005 1 027 4 105 4 105 4 105 7 184 20 526
Beställningsfullmakten för utläggning av 
elementär flygutbildning på entreprenad 
sammanlagt 1 027 4 105 4 105 4 105 7 184 20 526
Fullmakter sammanlagt 62 367 59 371 17 234 8 893 19 482 167 347

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan Förändring +/-

Ändrad
dispositionsplan

01. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 310 000 - 2 310 000
02. Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern 

(UNFICYP-operationen) 50 000 - 50 000
03. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Eritrea 

(UNMEE-operationen) 98 000 - 98 000
04. Utgifter för den fredsbevarande operationen 

i Liberia (UNMIL-operationen) 36 000 - 36 000
05. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Kosovo (KFOR-operationen) 13 500 000 - 13 500 000
06. Gemensamma utgifter 1 077 000 - 1 077 000
07. Programmet för utvecklande av styrkor för 

krishantering 16 000 000 - 16 000 000
08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Bosnien-Hercegovina (ALTHEA/EUFOR-
operationen) 10 276 000 - 10 276 000

09. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 
(UNMIS-operationen) - +79 000 79 000

10. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 
i Afghanistan (ISAF-operationen) 5 900 000 - 5 900 000
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F ö r k l a r i n g :  Finland deltar med en av-
delning bestående av 3 personer i den FN-led-
da UNMIS-operationen i Sudan från april
2005. På grund av detta fogas till dispositions-
planen under momentet en ny punkt 09. Utgif-
ter för Finlands FN-avdelning i Sudan
(UNMIS-operationen). De utgifter på 79 000
euro som föranleds på grund av avdelningen fi-
nansieras med de anslag som finns i reserv un-
der punkt 20. Rubriken för punkt 03. i disposi-
tionsplanen har ändrats eftersom Finlands
fredsbevarande FN-styrka i Etiopien och

Eritrea lades ner den 15 december 2004 och i
stället för den grundades Finlands FN-avdel-
ning i Eritrea.

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 50 475 000

2004 bokslut 50 127 933

2003 bokslut 50 989 624

11. Utgifter för reparation och underhåll av material 
som evakueras i samband med UNMEE-
operationen 444 000 - 444 000

20. I reserv för merutgifter för pågående operationer 
och för förlängning av dem samt för eventuella 
nya fredsbevarande operationer 784 000 -79 000 705 000

Sammanlagt 50 475 000 - 50 475 000
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
363 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 363 000

2005 budget 27 736 000

2004 bokslut 29 704 000

2003 bokslut 28 836 000

22. Omkostnader för enheten för statsrådets

informationsförvaltning (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 statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 32 000

2005 budget 6 953 000

2004 bokslut 7 752 000

2003 bokslut 7 298 000

03. Statens ekonomiska forskningscentral

21. Statens ekonomiska forskningscentrals

omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
66 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 66 000

2005 budget 3 702 000

2004 bokslut 3 695 000

2003 bokslut 3 775 000

05. Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
490 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.
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2005 tilläggsb. 490 000

2005 budget 41 218 000

2004 bokslut 41 514 000

2003 bokslut 37 469 000

22. Statens pensionsnämnds omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 6 000

2005 budget 364 000

2004 bokslut 353 000

2003 bokslut 386 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut

50. Olycksfallsersättningar och övriga ska-

destånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
322 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att anslaget, på grund av den na-
turkatastrof som inträffade i södra Asien den
26 december 2004, också får användas till er-
sättning för kostnader för räddningsåtgärder i
katastrofområdena och sjukvård som gavs där,
allmänna evakueringsåtgärder, evakuerings-
flygningar och sjukvård som gavs under dem
och för andra kostnader under evakueringsfa-

sen och för extra kostnader för hemtransport av
omkomna. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utgifter till följd av naturkatastro-
fen i södra Asien den 26 december 2004. I frå-
ga om en del av de poster som skall betalas kan
Statskontoret framställa återvinningsanspråk
mot försäkringsbolagen. Regressinkomsterna
har antecknats under moment 12.28.99.

2005 tilläggsb. 322 000

2005 budget 38 830 000

2004 bokslut 34 851 075

2003 bokslut 34 981 062

18. Skatteförvaltningen

21. Skatteförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
4 650 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 4 650 000

2005 budget 344 890 000

2004 bokslut 343 798 000

2003 bokslut 326 894 000
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39. Vissa överföringar till landskapet Åland

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

2 739 000 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 2005 och som
ligger till grund för avräkningen enligt själv-
styrelselagen för Åland. 

2005 tilläggsb. 2 739 000
2005 budget 166 120 000
2004 bokslut 165 275 919
2003 bokslut 164 789 258

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

9 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Om den i landskapet

Åland för ett skatteår debiterade inkomst- och
förmögenhetsskatten överstiger 0,5 % av mot-
svarande skatt i hela riket, tillkommer det över-
stigande beloppet (skattegottgörelse) landska-
pet i enlighet med 49 § i självstyrelselagen för
Åland. Ålandsdelegationen har fastställt skat-

tegottgörelsen för skatteåret 2003 till
20 997 666 euro. 

2005 tilläggsb. 9 000 000
2005 budget 12 000 000
2004 bokslut 16 652 173
2003 bokslut 11 848 146

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

Från anslaget under momentet avdras
490 000 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 2004 har
betalat mindre lotteriskatt än beräknat.

2005 tilläggsb. -490 000
2005 budget 3 500 000
2004 bokslut 2 621 308
2003 bokslut 2 270 034

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 114 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 2 114 000
2005 budget 127 162 000
2004 bokslut 131 067 000
2003 bokslut 123 038 000

52. Statistikcentralen

21. Statistikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
827 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 757 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 70 000 euro av
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upprättandet av ett yrkesregister för statistik-
ändamål och insamlingen av data för registret.

2005 tilläggsb. 827 000
2005 budget 40 626 000
2004 bokslut 40 734 000
2003 bokslut 38 051 000

60. Senatfastigheter

Punkt 1. Service- och andra verksamhetsmål i motiveringen till kapitlet kompletteras så att i
Senatfastigheters besittning får överföras ett 14 500 m2 stort outbrutet område av lägenheten Val-
tion rautatiealue RNr 1:23 i Tölö stadsdel i Helsingfors stad, vilket är i Banförvaltningscentralens
besittning. Det outbrutna områdets preliminära gängse värde är ca 14 miljoner euro. Den statliga
fastighetsförmögenhet som skall överföras upptas som skuldkapital givet på lånevillkor. Statsrå-
det bemyndigas att närmare besluta om den förmögenhet som skall överföras. 

F ö r k l a r i n g :  Överföringen av fastighetsförmögenhet hänför sig till arrangemangen i om-
rådet kring Tölöviken i Helsingfors stad. Området ligger på norra sidan om huvudjärnvägsstatio-
nen i Helsingfors, mellan järnvägsområdet och Tölöviken.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen

27. Främjande av produktiviteten (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att
högst 600 000 euro av anslaget får användas
till utgifter för den kommun- och servicestruk-
turgrupp som tillsatts att bereda projektet för
kommun- och servicestrukturreformen.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motivering-
en föranleds av att en kommun- och service-
strukturgrupp har tillsatts att bereda kommun-

och servicestrukturreformen. Användningen
av anslaget för kommun- och servicestruktur-
gruppens utgifter förutsätter inte att något sam-
arbetsavtal ingås med finansministeriet. 

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

2005 tilläggsb. —
2005 budget 10 000 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde

25. Europeiska unionens medverkan i ersätt-

ningar av resekostnader (reservationsanslag
2 år)

Från anslaget under momentet avdras
515 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
uppgifterna om resekostnaderna har precise-
rats. Motsvarande avdrag från inkomstposten
har antecknats under moment 12.28.91.

2005 tilläggsb. -515 000
2005 budget 3 200 000
2004 bokslut 3 000 000

95. På lag eller förordning grundade utgifter

för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten

(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

300 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens konkurrensutsättning av
flygtransporttjänster år 2003. I ett beslut av
högsta förvaltningsdomstolen av den 16 febru-
ari 2005 ålades finansministeriet att till följd av
oriktigt förfarande som ersättning till SAS AB/
Scandinavian Airlines System, Denmark-Nor-
way-Sweden, SAS Branch Office, Finland be-

tala 300 000 euro i gottgörelse och 10 000 euro
i rättegångskostnader. 

2005 tilläggsb. 300 000

2005 budget 17 000

2004 bokslut —

2003 bokslut 238 329
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

21. Undervisningsministeriets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
326 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 326 000

2005 budget 21 648 000

2004 bokslut 21 799 000

2003 bokslut 19 833 000

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 70 494 000 euro
till 74 902 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till

betalning av Finlands skyldigheter enligt arti-
kel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiel-
la korrigeringar) i rådets förordning (EG 1260/
1999).

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten
ökar med 4 408 000 euro varav 4 399 000 euro
föranleds av en ombudgetering av fullmakter
som upplösts när det gäller bevillningsfull-
makter som beviljats åren 2000—2003 och
9 000 euro av budgetering av teknisk hjälp en-
ligt mål 2-programmen. 

Bevillningsfullmakten beräknas föranleda
utgifter till ett belopp av 17 620 000 euro år
2005, 33 210 000 euro år 2006 och 24 072 000
euro år 2007.

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 67 129 000

2004 bokslut 56 966 424

2003 bokslut 55 548 985

05. Kyrkliga ärenden

21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
30 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.
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2005 tilläggsb. 30 000

2005 budget 1 787 000

2004 bokslut 1 780 000

2003 bokslut 1 717 000

07. Utbildningsstyrelsen

21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
303 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal. 

2005 tilläggsb. 303 000

2005 budget 18 409 000

2004 bokslut 18 403 000

2003 bokslut 17 633 000

08. Internationellt samarbete

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland
och Östeuropa (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 statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 12 000

2005 budget 790 000

2004 bokslut 885 000

2003 bokslut 768 000

10. Undervisning och forskning vid universitet

21. Universitetens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
17 139 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 17 139 000

2005 budget 1 220 297 000

2004 bokslut 1 196 449 000

2003 bokslut 1 142 175 000

22. Universitetsväsendets gemensamma ut-
gifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
159 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 159 000

2005 budget 23 892 000

2004 bokslut 23 772 000

2003 bokslut 24 676 000
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23. Omkostnader för centret för internatio-
nellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
70 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 70 000

2005 budget 7 851 000

2004 bokslut 7 835 000

2003 bokslut 7 731 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
985 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 985 000

2005 budget 70 862 000

2004 bokslut 70 556 000

2003 bokslut 68 902 000

40. Allmänbildande utbildning

21. Omkostnader för statlig allmänbildande
utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
624 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 624 000

2005 budget 42 100 000

2004 bokslut 41 971 000

2003 bokslut 40 063 000

60. Yrkesutbildning

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
407 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 407 000

2005 budget 30 959 000

2004 bokslut 30 130 000

2003 bokslut 29 074 000

31. Statsandel för läroavtalsutbildning (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
500 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att maximiantalet läroavtalsstuderande i
yrkesinriktad tilläggsutbildning år 2005 är
22 085.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet studieplatser inom så-
dan tilläggsutbildning i form av läroavtalsut-
bildning som leder till examen har utökats med
165.

2005 tilläggsb. 500 000

2005 budget 107 140 000

2004 bokslut 107 067 376

2003 bokslut 99 819 564
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70. Studiestöd

22. Omkostnader för besvärsnämnden för

studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
14 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 10 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 4 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem. 

2005 tilläggsb. 14 000

2005 budget 586 000

2004 bokslut 584 000

2003 bokslut 560 000

58. Understöd för ersättning av hyreskostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
740 000 euro under punkten Studenternas häl-
sovårdsstiftelse i dispositionsplanen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att hyreskostnaderna för Studen-
ternas hälsovårdsstiftelses lokaler i den bygg-
nad där Helsingfors hälsostation verkar har
överförts till att omfattas av det understöd som
undervisningsministeriet beviljar. Hyreskost-
naderna har tidigare täckts med understöd som
beviljas av Folkpensionsanstalten. Tilläggsan-
slaget är en överföring från moment 33.18.60.

2005 tilläggsb. 740 000

2005 budget 2 958 000

2004 bokslut 2 711 671

2003 bokslut 1 460 000

88. Vetenskap

21. Finlands Akademis omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
526 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 526 000

2005 budget 31 440 000

2004 bokslut 31 333 000

2003 bokslut 27 649 000

22. Arkivverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
169 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 149 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 20 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.

2005 tilläggsb. 169 000

2005 budget 13 608 000

2004 bokslut 13 560 000

2003 bokslut 12 977 000

23. Omkostnader för Forskningscentralen

för de inhemska språken (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
47 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.
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2005 tilläggsb. 47 000

2005 budget 2 740 000

2004 bokslut 2 662 000

2003 bokslut 2 565 000

24. Depåbibliotekets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
15 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 15 000

2005 budget 1 498 000

2004 bokslut 1 494 000

2003 bokslut 1 468 000

50. Finlands Akademis forskningsanslag (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 575 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 1 575 000

2005 budget 102 298 000

2004 bokslut 104 183 993

2003 bokslut 79 655 000

90. Konst och kultur

21. Omkostnaderna för centralkommissio-

nen för konst och konstkommissionerna (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
13 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 13 000

2005 budget 3 341 000

2004 bokslut 3 297 000

2003 bokslut 3 248 000

22. Statens konstmuseums omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
187 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 187 000

2005 budget 16 550 000

2004 bokslut 16 677 000

2003 bokslut 16 562 000

23. Omkostnader för förvaltningsnämnden

för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
61 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 61 000

2005 budget 2 555 000

2004 bokslut 2 537 000

2003 bokslut 2 522 000

24. Museiverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
229 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 229 000

2005 budget 15 811 000

2004 bokslut 15 534 000

2003 bokslut 15 183 000

25. Omkostnader för biblioteket för synska-

dade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
36 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 36 000

2005 budget 6 055 000

2004 bokslut 5 750 000

2003 bokslut 5 177 000

26. Finlands filmarkivs omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
27 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 27 000

2005 budget 3 417 000

2004 bokslut 3 399 000

2003 bokslut 3 483 000

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 7 000

2005 budget 537 000

2004 bokslut 534 000

2003 bokslut 505 000

98. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel

för främjande av idrott och fysisk fostran (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
som understöd för oförutsedda utgifter på
grund av ordnandet av VM i friidrott 2005. Av-
sikten är att använda de tilläggsintäkter som

överstigit intäktskalkylerna för tippningen och
penninglotterierna från tidigare år för beviljan-
det av understöd.

2005 tilläggsb. 600 000

2005 budget 89 424 000

2004 bokslut 88 118 195

2003 bokslut 83 852 351

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan Tillägg

Ändrad
dispositionsplan

Nationalmuseets omkostnader 5 184 000 +88 000 5 272 000
Museiverkets övriga omkostnader 10 627 000 +141 000 10 768 000
Sammanlagt 15 811 000 +229 000 16 040 000
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Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

61. Europeiska utvecklings- och garantifon-

den för jordbrukets deltagande i utveckling av

landsbygden (förslagsanslag)

Motiveringen under momentet ändras så, att
nya beslut om beviljande år 2005 får fattas till
ett belopp av sammanlagt 52 999 000 euro och
på så sätt att 2 356 000 euro av bevillningsfull-
makten och 2 023 000 euro av anslaget under
momentet i enlighet med lagen om ett förvalt-
ningsförsök i Kajanaland riktas till landskapet
Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten i
budgeten för 2005 uppgår till 46 933 000 euro.
Höjningen av bevillningsfullmakten med
6 066 000 euro beror på en ombudgetering av
den bevillningsfullmakt som frigjorts av medel
som åren 2000—2003 bundits till projekt inom
ramen för mål 1-programmen, det regionala
programmet för utveckling av landsbygden

(ALMA) och gemenskapsinitiativprogrammet
Leader+, samt på att den fullmakt som år 2004
blivit oanvänd i landskapet Kajanaland tas i
bruk år 2005.

I budgeten för år 2005 är den andel av bevill-
ningsfullmakten som anvisas landskapet Kaja-
naland 1 774 000 euro och den andel av ansla-
get som anvisas landskapet 1 645 000 euro. I
tilläggsbudgeten föreslås att fullmakten höjs
med 582 000 euro och anslaget med 378 000
euro. Av den fullmakt som år 2004 anvisades
landskapet Kajanaland blev ett belopp av
78 000 euro oanvänt och dessutom ombudge-
teras 504 000 euro. Det anslag om 378 000
euro som år 2005 behövs för att betala dessa
poster kan tas ur det anslag som reserverats för
mål 1-programmet för östra Finland (gäller öv-
riga landskap utom Kajanaland).

Fördelningen av bevillningsfullmaktsökningen och anslagstillägget i olika program, mn euro

Program
Bevillningsfullmakt Anslag

Budget Tilläggsbudget Sammanlagt Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Det regionala 
programmet för 
utveckling av lands-
bygden (EUGFJ-G) 15,624 2,139 17,763 28,318 - 28,318
Mål 1, östra Finland 13,315 1,514 14,829 12,701 - 12,701
— övriga landskap 
utom Kajanaland 11,541 0,932 12,473 11,056 -0,378 10,678
— Kajanaland 1,774 0,582 2,356 1,645 0,378 2,023
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Höjningen av bevillningsfullmakten beräk-
nas orsaka utbetalningar till ett belopp av
3 086 000 euro år 2006, 1 161 000 euro år
2007 och 737 000 euro år 2008.

Motsvarande ändringar i bevillningsfullmak-
ten och anslaget gällande den statliga medfi-
nansieringen har gjorts under moment
30.10.62.

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 60 574 000

2004 bokslut 45 296 009

2003 bokslut 37 218 104

62. Statlig medfinansiering för den av EU

delfinansierade utvecklingen av landsbygden

(förslagsanslag)

Motiveringen under momentet ändras så, att
nya beslut om beviljande år 2005 får fattas till
ett belopp av sammanlagt 61 832 000 euro och
på så sätt att 2 235 000 euro av bevillningsfull-
makten och 1 928 000 euro av anslaget under
momentet i enlighet med lagen om ett förvalt-
ningsförsök i Kajanaland riktas till landskapet
Kajanaland.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet beträffande det nationella tekniska
stödet så, att anslaget även i fråga om mål
1-programmet för norra Finland och gemen-
skapsinitiativprogrammet Leader+ får använ-
das som en andel som finansieras med natio-
nell helfinansiering.

Vidare ändras motiveringen under momentet
så, att anslaget får även användas för avlöning
av personal motsvarande högst 70 årsverken
med enbart statliga medel för genomförande av
programmen.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten i
budgeten för 2005 uppgår till 54 361 000 euro.
Höjningen av bevillningsfullmakten med
7 471 000 euro beror på en ombudgetering av
den bevillningsfullmakt som frigjorts av medel
som åren 2000—2003 bundits till projekt inom
ramen för mål 1- och 2-programmen, det regi-
onala programmet för utveckling av landsbyg-
den (ALMA) och gemenskapsinitiativpro-
grammet Leader+, samt på att den fullmakt
som år 2004 blivit oanvänd i landskapet Kaja-
naland tas i bruk år 2005. Höjningen beror ock-
så på den fullmakt om sammanlagt 717 000
euro som år 2004 blivit oanvänd inom ALMA-
programmet, varav 517 000 euro anvisas som
nationellt tekniskt stöd för genomförandet av
det regionala programmet för utveckling av
landsbygden, 100 000 euro för genomförandet
av mål 1-programmet för norra Finland och
100 000 euro för genomförandet av gemen-
skapsinitiativprogrammet Leader+.

I budgeten för år 2005 är den andel av bevill-
ningsfullmakten som anvisas landskapet Kaja-
naland 1 605 000 euro och den andel av ansla-
get som anvisas landskapet 1 850 000 euro. I
tilläggsbudgeten föreslås att fullmakten höjs
med 630 000 euro och anslaget med 78 000 eu-
ro. Av den fullmakt som år 2004 anvisades
landskapet Kajanaland blev ett belopp av
214 000 euro oanvänt och dessutom ombudge-
teras 416 000 euro. Det anslag om 78 000 euro
som behövs för att betala dessa år 2005 kan tas
ur det anslag som reserverats för mål 1-pro-
grammet för östra Finland (gäller övriga land-
skap utom Kajanaland). Det anslag om
400 000 euro som år 2005 behövs för att betala
ökningen av det nationella tekniska stödet an-
visas ur ALMA-programmet.

Mål 1, norra Finland 7,765 1,193 8,958 9,312 - 9,312
Gemenskaps-
initiativprogrammet 
Leader+ (EUGFJ-U) 10,229 1,220 11,449 10,243 - 10,243
Sammanlagt 46,933 6,066 52,999 60,574 - 60,574



30.20 67

Höjningen av bevillningsfullmakten beräk-
nas orsaka utbetalningar till ett belopp av
4 113 000 euro år 2006, 1 022 000 euro år
2007 och 609 000 euro år 2008.

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 83 248 000

2004 bokslut 89 792 000

2003 bokslut 50 742 991

20. Jordbruk

21. Omkostnader för Forskningscentralen

för jordbruk och livsmedelsekonomi (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
652 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

Fördelningen av bevillningsfullmaktsökningen och anslagstillägget i olika program, mn euro

Program
Bevillningsfullmakt Anslag

Budget Tilläggsbudget Sammanlagt Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Det regionala 
programmet för 
utveckling av lands-
bygden (EUGFJ-G) 31,248 3,288 34,536 53,660 -0,400 53,260
Mål 1, östra Finland 9,253 1,428 10,681 11,000 - 11,000
— övriga landskap 
utom Kajanaland 7,648 0,798 8,446 9,150 -0,078 9,072
— Kajanaland 1,605 0,630 2,235 1,850 0,078 1,928
Mål 1, norra Finland 5,177 0,981 6,158 7,256 - 7,256
Gemenskaps-
initiativprogrammet
Leader+ (EUGFJ-U) 4,273 0,790 5,063 6,000 - 6,000
EUGFJ:s med-
finansiering 
sammanlagt 49,951 6,487 56,438 77,916 -0,400 77,516

ERUF:s med-
finansiering
Mål 1 0,923 0,053 0,976 1,378 - 1,378
Mål 2 0,855 0,214 1,069 1,067 - 1,067
Interreg 0,782 - 0,782 0,976 - 0,976
ERUF:s med-
finansiering 
sammanlagt 2,560 0,267 2,827 3,421 - 3,421
Nationellt tekniskt 
stöd 1,850 0,717 2,567 1,811 0,400 2,211
Korrigeringar i 
programmen - - - 0,100 - 0,100
Alla sammanlagt 54,361 7,471 61,832 83,248 - 83,248
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2005 tilläggsb. 652 000

2005 budget 31 405 000

2004 bokslut 31 589 000

2003 bokslut 30 471 000

22. Kontroll av bekämpningsmedel (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 9 000

2005 budget 430 000

2004 bokslut 426 000

2003 bokslut 414 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
235 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 235 000

2005 budget 16 421 000

2004 bokslut 16 362 000

2003 bokslut 15 955 000

43. Främjande av renskötseln (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
16 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kollektivavtalet för Renbeteslags-
föreningen.

2005 tilläggsb. 16 000

2005 budget 1 658 000

2004 bokslut 1 708 000

2003 bokslut 1 564 000

50. Vattenhushållning

22. Utgifter för nyttjande och vård av vatten-

tillgångarna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
88 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 80 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 8 000 euro av

övergången till ett nytt lönesystem inom Fin-
lands miljöcentral.

2005 tilläggsb. 88 000

2005 budget 6 513 000

2004 bokslut 5 304 000

2003 bokslut 5 196 000

60. Skogsbruk

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
219 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I fråga om behovet av till-
läggsanslag har såsom tillägg beaktats 619 000
euro på grund av statens tjänste- och arbetskol-
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lektivavtal och såsom avdrag 400 000 euro i
överföring till moment 30.90.27.

Skogsforskningsinstitutets inkomster ökar
jämfört med budgeten med 400 000 euro, ef-
tersom Europeiska gemenskapens kommission
har beslutat att retroaktivt betala de kostnader
som uppföljningsprogrammet för skogens häl-
sotillstånd föranledde Skogsforskningsinstitu-
tet år 2003. För att tillfälligt täcka dessa kost-
nader överfördes i den andra tilläggsbudgeten
för 2003 400 000 euro från moment 30.90.27
(30.04.27) till moment 30.60.21 (30.32.21).

2005 tilläggsb. 219 000

2005 budget 39 421 000

2004 bokslut 38 996 000

2003 bokslut 38 174 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
225 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på programmet för anläggning av skogs-
fröplantager, vilket föranleder ett anslagsbe-
hov om 835 000 euro år 2005.

2005 tilläggsb. 225 000

2005 budget 610 000

2004 bokslut 910 000

2003 bokslut 910 000

42. Statsbidrag till organisationer för främ-

jande och övervakning av skogsbruk (fast an-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
595 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under mo-
mentet så, att Skogsbrukets utvecklingscentral
Tapios andel av anslaget är 3 423 000 euro och
skogscentralernas andel 40 849 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kollektivavtalet för skogscentra-
lerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Ta-
pio.

2005 tilläggsb. 595 000

2005 budget 43 677 000

2004 bokslut 44 510 000

2003 bokslut 43 750 000

63. Forststyrelsen

1. Balansräkningsarrangemang i anslutning till verksamheten
Det andra stycket i punkten ändras som följer:
Värdet på den egendom som används inom affärsverksamheten höjs från 1 163,1 miljoner euro

till 2 576,9 miljoner euro. Av egendomen antecknas 2 471,7 miljoner euro i grundkapital, 69,3
miljoner euro i vinst från tidigare räkenskapsperioder, 0,1 miljoner euro i avsättningar och 35,8
miljoner euro i kortfristigt främmande kapital. Egendom i de offentliga förvaltningsuppgifternas
besittning antecknas till ett värde av 939,6 miljoner euro i övrigt eget kapital. Statsrådet bemyn-
digas att i enlighet med vad som sagts ovan besluta närmare om Forststyrelsens ingående balans
den 1 januari 2005.

4. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten
Punkten ändras som följer:
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta sådana lån som avses i 5 § 1 mom. i lagen om

statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 50 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g :  De gängse värden för affärsverksamhetens egendom som nämns i punkt 1 i

beslutsdelen gäller grusområden, tomter, anslutningar samt jord- och vattenområden. De gängse
värdena har fastställts genom avkastningsvärdemetoden. Egendomen i de offentliga förvaltnings-
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uppgifternas besittning har uppskattats enligt bokföringsvärdet. I balansvärdena har beaktats de
förändringar jämfört med regeringens proposition om budgeten för 2005 som föranletts av Forst-
styrelsens bokslut för år 2004. 

Till följd av ändringarna är Fortstyrelsens ingående balans den 1 januari 2005 enligt gängse vär-
de följande:

BALANSRÄKNING
Utfall 2004
affärsverket
sammanlagt

Offentliga
förvaltnings-

uppgifter
1.1.2005

Affärs-
verksamhet

1.1.2005

Affärs-
verksamhet,

gängse värde
1.1.2005

mn euro mn euro mn euro mn euro

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar 0,3 0,2 0,1 0,1

Materiella tillgångar
Jord- och vattenområden 1 985,7 912,5 1 073,2 2 491,7
Övriga materiella tillgångar 56,7 22,9 33,8 29,1

Sammanlagt 2 042,4 935,4 1 107,0 2 520,8

Investeringar 17,6 0,9 16,7 16,7

BESTÅENDE AKTIVA 
SAMMANLAGT 2 060,3 936,5 1 123,8 2 537,6

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar 22,7 12,3 10,4 10,4

Fordringar
Kortfristiga 30,8 3,7 27,9 27,9

Kassa och banktillgodohavanden 4,3 3,3 1,0 1,0

RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT 57,8 19,3 39,3 39,3

AKTIVA SAMMANLAGT 2 118,1 955,8 1 163,1 2 576,9

PASSIVA

EGET KAPITAL
Grundkapital 851,3 0,0 1 057,9 2 471,7
Övrigt eget kapital 926,4 939,6 0,0 0,0

Affärsverksamheten; övrigt 
eget kapital 29,5 0,0 0,0 0,0
Samhälleligt övrigt eget
kapital 628,3 0,0 0,0 0,0
Nationalegendomen; övrigt
eget kapital 268,6 0,0 0,0 0,0
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Lånets maximibelopp enligt punkt 4 i beslutsdelen till budgeten för 2005 är 34 miljoner euro.
Sedan finansieringen av affärsverksamheten och de offentliga förvaltningsuppgifterna differen-
tierats har möjligheten att ordna koncernfinansiering minskat. Ett mer omfattande program för fö-
retagscertifikat är förmånligare såväl med tanke på finansieringen som minimeringen av kostna-
derna. Behovet av upplåningsfullmakter beräknas vara 16 miljoner euro större än i budgeten.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga för-

valtningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras

114 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av

anslaget har såsom avdrag beaktats 190 000
euro i mervärdesskatteutgifter och såsom till-

lägg 76 000 euro i utgifter som föranleds av
statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2005 tilläggsb. -114 000
2005 budget 6 006 000
2004 bokslut 5 626 000
2003 bokslut 5 696 000

70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information

21. Lantmäteriverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
803 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal. Ökningen i bruttoutgifterna är
1 460 000 euro och ökningen i bruttoinkom-
sterna 657 000 euro.

2005 tilläggsb. 803 000
2005 budget 47 160 000
2004 bokslut 47 504 000
2003 bokslut 46 115 000

22. Geodetiska institutets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
71 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 53 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 18 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.

2005 tilläggsb. 71 000
2005 budget 3 129 000
2004 bokslut 3 118 000
2003 bokslut 2 990 000

Offentliga förvaltningsuppgifter;
övrigt eget kapital 0,0 939,6 0,0 0,0
Överföringar av egendom 0,0 0,0 0,0 0,0

Vinst från tidigare räkenskapsperioder 220,0 0,0 69,3 69,3
Räkenskapsperiodens vinst 69,1 0,0 0,0 0,0

EGET KAPITAL SAMMANLAGT 2 066,8 939,6 1 127,2 2 541,0

AVSÄTTNINGAR 0,1 0,0 0,1 0,1

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt 51,2 16,2 35,8 35,8

PASSIVA SAMMANLAGT 2 118,1 955,8 1 163,1 2 576,9
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71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel

21. Omkostnader för Forskningsanstalten

för veterinärmedicin och livsmedel (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
220 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 220 000

2005 budget 23 958 000

2004 bokslut 22 998 000

2003 bokslut 22 912 000

72. Livsmedelsverket

21. Livsmedelsverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
78 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 78 000

2005 budget 5 489 000

2004 bokslut 5 116 000

2003 bokslut 5 107 000

73. Kontrollcentralen för växtproduktion

21. Omkostnader för Kontrollcentralen för

växtproduktion (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
176 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 176 000

2005 budget 14 798 000

2004 bokslut 14 037 000

2003 bokslut 13 164 000

90. Förvaltning

21. Jord- och skogsbruksministeriets om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
445 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 445 000

2005 budget 36 040 000

2004 bokslut 35 681 000

2003 bokslut 34 468 000
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23. Omkostnader för jord- och skogsbruks-

ministeriets informationstjänstcentral (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
227 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 227 000

2005 budget 14 505 000

2004 bokslut 13 140 000

2003 bokslut 13 133 000

27. Samarbetsforskning (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget utgör en
överföring från moment 30.60.21 och är avsett
att användas för att stärka forskningsverksam-
het som stöder jord- och skogsbruksministeri-
ets strategi.

2005 tilläggsb. 400 000

2005 budget 7 110 000

2004 bokslut 7 530 000

2003 bokslut 5 660 000

91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämn-

den

21. Nämndernas omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 9 000

2005 budget 711 000

2004 bokslut 654 000

2003 bokslut 608 000
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Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

21. Kommunikationsministeriets omkostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
192 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 192 000

2005 budget 14 247 000

2004 bokslut 14 239 000

2003 bokslut 13 917 000

22. Forskning och utveckling (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
54 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ministeriets av EU beviljade andel
av den andra betalningsposten för utrednings-
projekt VIKING MIP 2002. Motsvarande in-
komst har antecknats under moment 12.31.99.

2005 tilläggsb. 54 000

2005 budget 6 850 000

2004 bokslut 7 064 000

2003 bokslut 8 211 000

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 726 000 euro.

Vägförvaltningen berättigas att ingå avtal år
2005 om anläggande av en vägförbindelse från
stamväg 78 till gruvområdet Suhanko i Ranua
till ett sammanlagt belopp av 3,5 miljoner euro
så att staten betalar senast år 2009 tillbaka de
utgifter som uppkommer.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 966 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 1 760 000 euro av

anvisande av ett anslag för basväghållning som
till storleken motsvarar EU:s TEN-stöd som
intäktsförts under moment 12.31.24. I till-
gångsanslaget har som avdrag beaktats
1 000 000 euro i överföring till moment
31.30.79.

Landsvägsförbindelsen från stamväg 78 till
gruvområdet Suhanko genomförs med tillfäl-
lig finanisering. Gruvområdet är beläget väster
om stamvägen Rovaniemi—Ranua. Den nya
vägförbindelsen är ca 10,7 kilometer av vilket
8,5 kilometer är allmän väg. Resten är vägav-
snitt inom utmålet. Av statens vägavsnitt på
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8,5 kilometer förbättras väg på en sträcka av 4
kilometer och anläggs ny väg på en sträcka av
4,5 kilometer. Vägen anläggs som allmän väg
endast till utmålets gräns, dvs. 8,5 kilometer.
Vägen tas i bruk år 2006. De beräknade kost-
naderna för den allmänna vägen uppgår till
högst 3,5 miljoner euro. Gruvbolaget betalar
tillfälligt kostnaderna för anläggandet av den
allmänna vägen. Staten betalar tillbaka kostna-
derna för anläggandet av den allmänna vägen
till bolaget inom två år efter det att vägen har
tagits i bruk, i lika stora rater utan ränta under
två på varandra följande år, förutsatt att gruv-
verksamheten fortfarande bedrivs då. Avtalet
åsamkar staten utgifter om ca 1,75 miljoner
euro åren 2008 och 2009. Vägförvaltningen
betalar utgifterna för skötsel och underhåll se-
dan vägen har blivit klar.

2005 tilläggsb. 1 726 000

2005 budget 588 770 000

2004 bokslut 589 704 000

2003 bokslut 606 262 100

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings-

och livscykelfinansierinsprojekt (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
912 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att 8 000 000 euro av anslaget för
projektet E 18 Ring III Flygplatsen—Dickurs-
by år 2000 ombudgeterades i den andra till-
läggsbudgeten för år 2002 på grund av att dis-
positionsrätten för anslaget hade gått ut. Efter
det att bokslutet för 2002 hade blivit färdigt var
återtagandet 8 911 636 euro, vilket var
911 636 euro mer än det som ombudgeterades
i den andra tilläggsbudgeten för år 2002. I den-
na tilläggsbudget föreslås ett anslag på
912 000 euro som saknas för projektet E 18
Ring III Flygplatsen—Dickursby. Fullmakten
att ingå avtal om 60,5 miljoner euro för projek-
tet ändras inte.

2005 tilläggsb. 912 000

2005 budget 21 000 000

2004 bokslut 42 064 000

2003 bokslut 78 106 000

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
496 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 400 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 96 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.

2005 tilläggsb. 496 000

2005 budget 17 070 000

2004 bokslut 17 515 000

2003 bokslut 19 396 000

79. Vägen inom den arrenderade delen av

Saima kanal (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Skicket på vägen inom

den arrenderade delen av Saima kanal har för-
sämrats avsevärt år 2004 och våren 2005 på
grund av tjällossningen och därför måste vägy-
tan förnyas utan dröjsmål för att trygga säker-
heten och smidigheten. Samtidigt utförs en
ombyggnad av vägen. I arrendekontraktet för
Saima kanal fastställs att Finland har en skyl-
dighet till vägunderhåll. Anslaget är en överfö-
ring från moment 31.24.21.

2005 tilläggsb. 1 000 000
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32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik

51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
938 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På Saimen och i Saima ka-
nal tar Lotsverket ut lotsningsavgifterna till
nedsatt belopp. Med anslaget ersätts affärsver-
ket för inkomstbortfallen till följd av den ned-
satta avgiften. Av behovet av tilläggsanslag
föranleds 257 000 euro av att det ersättnings-
belopp som uppkommit till följd av lotsning i
Saimenområdet 2004 varit större än beräknat.

Behovet av stöd innevarande år beräknas upp-
gå till 3 997 000 euro, vilket förutsätter ett till-
läggsanslag om 681 000 euro under momentet.
Behovet av tilläggsanslag föranleds av att tra-
fiken och lotsningsverksamheten i Saimenom-
rådet har ökat och av att servicenivån bibehålls
på nuvarande nivå.

2005 tilläggsb. 938 000

2005 budget 3 316 000

2004 budget 3 316 000

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
8 935 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 4 000 000 euro av reparationer
av skador till följd av rälsbrott på sträckan
Jämsänkoski—Saakoski, 122 000 euro av sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal, 13 000
euro av övergången till ett nytt lönesystem och
4 800 000 euro av ett anslag för förnyande av
för gamla överbyggnader och reinvesteringar
som till storleken motsvarar EU:s TEN-stöd
som intäktsförts under moment 12.31.40.

2005 tilläggsb. 8 935 000

2005 budget 285 000 000

2004 bokslut 299 713 000

2003 bokslut 289 901 000

76. Anskaffningar av jordområden för ban-

nätet och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget skall användas till betalning av inlös-
ningsersättningar som flyttats till efter årsskif-
tet för direktbanan Kervo—Lahtis.

2005 tilläggsb. 900 000

2005 budget 700 000

2004 bokslut 2 270 045

2003 bokslut 3 381 137

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
2 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
för projektet Uleåborg—Idensalmi/Vartius,
elektrifiering är 900 000 euro till följd av att
anslagsbehovet för i år har preciserats.

Dessutom avdras från projektet direktbanan
Kervo—Lahtis 3 700 000 euro. Preciseringen
av anslagsbehovet för i år föranleds av att pro-
jektet framskred snabbare än förutsett år 2004.

Fullmakterna att ingå avtal för ovan nämnda
projekt ändras inte. 

Med anledning av vad som anförts ovan kan
under momentet göras ett avdrag om 2 800 000
euro.
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2005 tilläggsb. -2 800 000

2005 budget 102 700 000

2004 bokslut 153 539 431

2003 bokslut 102 770 850

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
144 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 138 000 euro av ministeriets av
EU beviljade andel av den andra betalnings-
posten för utrednings- och genomförandepro-
jekt VIKING MIP 2002 och 6 000 euro av det

av EU beviljade stödet för IMAGE-projektet.
Motsvarande inkomst har antecknats under
moment 12.31.99.

2005 tilläggsb. 144 000

2005 budget 81 275 000

2004 bokslut 82 439 000

2003 bokslut 83 134 000

80. Meteorologiska institutet

21. Meteorologiska institutets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
370 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 370 000

2005 budget 30 516 000

2004 bokslut 28 391 000

2003 bokslut 27 240 000

Projekt
Fullmakt

att ingå
avtal Använts

 Budget
år 2005

Tilläggs-
budget

år 2005

Senare
finansierings-

behov
OAVSLUTADE PROJEKT Färdig mn e mn e mn e mn e mn e

Uleåborg—Idensalmi/Vartius, 
elektrifiering 2006 70,6 26,7 24,7 0,9 18,3
Kervo—Lahtis -direktbana 2006 331,0 226,1 78,0 -3,7 30,6
Sammanlagt 401,6 252,8 102,7 -2,8 48,9
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81. Havsforskningsinstitutet

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

144 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 90 000 euro av statens tjänste-

och arbetskollektivavtal och 54 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.

2005 tilläggsb. 144 000
2005 budget 8 799 000
2004 bokslut 7 698 000
2003 bokslut 7 292 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommuni-

kationsministeriets förvaltningsområde (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
7 389 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av föreslagna anslagsändringar samt
av mervärdesskatteandelen om 10 miljoner
euro med vilken riksdagen utökade anslaget
under momentet för basväghållning i samband
med behandlingen av budgeten för år 2005.

2005 tilläggsb. 7 389 000
2005 budget 291 395 000
2004 bokslut 305 972 057
2003 bokslut 288 586 196

62. Statlig medfinansiering för kommunika-

tionsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
770 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så, att be-
villningsfullmakten ökar från 10 843 000 till
11 945 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 1 102 000 euro föranleds av en
ombudgetering av fullmakter som upplösts när
det gäller bevillningsfulmakter som beviljats
åren 2000—2003. Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de utgifter som föranleds av utbe-

talningar på grund av upplösta bevillningsfull-
makter.

2005 tilläggsb. 770 000
2005 budget 13 293 000
2004 bokslut 5 755 872
2003 bokslut 4 320 843

78. Byggande av trafikförbindelser till Nord-

sjö hamn (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

17 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att

fullmakten för projektet Trafikförbindelser till
Nordsjö hamn justeras från 207,4 miljoner
euro till 237,4 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 2,2 miljoner euro av tidigare-
läggning av tunnelarbeten, 13,6 miljoner euro
av högre priser för tunnelentreprenaderna än
beräknat samt 1,2 miljoner euro av senarelägg-
ning av muddringsarbeten från år 2004 till år
2005. Justeringen av fullmakten föranleds av
en stigande kostnadsnivå under byggnadstiden
och en ökning på grund av konjunkturläget,
närmast sprängningsentreprenaderna.

2005 tilläggsb. 17 000 000
2005 budget 47 200 000
2004 bokslut 39 154 243
2003 bokslut 8 023 292
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Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g :  Enligt regeringens rambeslut stöder regeringen under åren 2006—2009 kom-
petensbasen för den ekonomiska tillväxten genom att öka resurserna för forskning och produkt-
utveckling och förbättra samordningen av forskningen och dess ekonomiska tillämpningar. En ef-
fektiv omvandling av innovationer till produkter och nya företag främjas genom att man korrige-
rar identifierade marknadsbrister. I syfte att skapa ett gynnsamt klimat för kunskapsbaserad
tillväxtinriktad företagsamhet skall Veraventure Ab inrätta en riksomfattande kapitalfond. Uti-
från de förhandlingar som förts med arbetspensionsbolagen utreds möjligheterna att underlätta
tillgången till riskkapital för unga företag som växer snabbt.

10. Förvaltning

21. Handels- och industriministeriets om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
342 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 342 000

2005 budget 23 027 000

2004 bokslut 22 667 000

2003 bokslut 22 626 000

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas

omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 986 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 228 000 euro av statens tjäns-
te- och kollektivavtal, 61 000 euro av en över-
föring från moment 34.01.21, 469 000 euro av
en överföring från moment 34.06.21 och
228 000 euro av täckandet av kostnaderna för
de årsverken som överförs. Med de anslag som
överförs finansieras en ökning med 26 årsver-
ken för de uppgifter som förutsätts av genom-
förandet av reformen av EU:s gemensamma
jordbrukspolitik i enlighet med riktlinjerna i
kompletteringspropositionen för budgeten
2005. 

2005 tilläggsb. 1 986 000

2005 budget 74 871 000

2004 bokslut 73 146 000

2003 bokslut 70 340 000
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20. Teknologi- och innovationspolitik

21. Geologiska forskningscentralens om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
588 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 588 000

2005 budget 40 822 000

2004 bokslut 41 208 000

2003 bokslut 38 253 000

22. Statens tekniska forskningscentrals om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
812 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att
högst 600 000 euro får användas för teckning
av aktiekapital i nya aktiebolag som utnyttjar
teknologi samt i utvecklingsbolag. Statens tek-
niska forskningscentral (VTT) får för detta än-
damål utnyttja också patent i sin ägo samt vid
överlåtelse av affärsverksamheter i fråga om
utläggning av funktioner också forskningsut-
rustning och andra anläggningstillgångar.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att anslaget med stöd av kärnener-
gilagen (990/1987) och förordningen om Sta-
tens kärnavfallshanteringsfond (161/2004) får
användas för betalning av kärnavfallshante-
ringsavgiften till beredskapsfonden i Statens
kärnavfallshanteringsfond så att forsknings-
centralens fondandel i beredskapsfonden mot-
svarar fonderingsmålet för 2005 enligt det an-
svarsbelopp som fastställts för föregående ka-
lenderår.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

Genom ändringarna av motiveringen till mo-
mentet kan VTT bereda sig på de återstående

kostnaderna för kärnavfallsförsörjning och ur-
drifttagning.

2005 tilläggsb. 812 000

2005 budget 68 978 000

2004 bokslut 68 799 000

2003 bokslut 65 014 000

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
126 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 126 000

2005 budget 9 651 000

2004 bokslut 9 623 000

2003 bokslut 9 451 000

24. Konsumentforskningscentralens omkost-

nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
55 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 40 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 15 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.

2005 tilläggsb. 55 000

2005 budget 1 889 000

2004 bokslut 1 834 000

2003 bokslut 1 780 000

25. Mätteknikcentralens omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
67 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.
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2005 tilläggsb. 67 000

2005 budget 5 198 000

2004 bokslut 5 684 000

2003 bokslut 5 127 000

26. Teknologiska utvecklingscentralens om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
243 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 243 000

2005 budget 26 509 000

2004 bokslut 25 274 000

2003 bokslut 24 256 000

83. Lån för teknologisk forskning och utveck-

ling (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att
maximibeloppet för lån för vilka betalningsbe-
frielse beviljas är 15 000 000 euro. 

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 64 063 000

2004 bokslut 61 417 101

2003 bokslut 69 758 071

30. Företagspolitik

21. Patent- och registerstyrelsens omkostna-

der (reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Ombildningen av det två-
åriga reservationsanslaget till ett treårigt reser-
vationsanslag förbättrar för sin del förutsätt-
ningarna för att ersätta det nuvarande handels-
registersystemet med ett nytt datasystem som
förutom för handelsregistret används för funk-
tioner i anslutning till stiftelseregistret, före-
tagsinteckningssystemet och bildarkivet för
bokslut. 

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 1 177 000

2004 bokslut -1 648 906

2003 bokslut -545 302

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsan-

slag)

Motiveringen till momentet ändras så att spe-
cialfinansieringsbolaget år 2005 får bevilja
krediter som omfattas av det regionala ränte-
stödet till ett belopp av högst 131 732 000 euro
samt lån som omfattas av specialräntestöd och
beviljas i enlighet med stödprogram som stöds
på näringspolitiska grunder till ett belopp av
sammanlagt högst 122 912 000 euro, vilket be-
lopp också inbegriper lån till kvinnliga företa-
gare. 

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten för
investerings- och driftskapitallån som omfattas
av det regionala räntestödet höjs med
10 000 000 euro och bevillningsfullmakten för
lån som omfattas av specialräntestödet höjs
med 10 000 000 euro på grund av att efterfrå-
gan på dessa lån har varit större än beräknat.
Höjningen av bevillningsfullmakten beräknas
orsaka staten utgifter till ett belopp av 246 000
euro år 2006, 554 000 euro år 2007, 448 000
euro år 2008 och 382 000 euro åren 2009—
2010.
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Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 tilläggsb. —
2005 budget 17 320 000
2004 bokslut 17 494 338
2003 bokslut 20 510 367

47. Statsunderstöd för utvecklingsservice

och för vissa sammanslutningar i branschen

(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :   I anslutning till åtgärder-

na enligt slutrapporten Finland i den globala
ekonomin föreslås ett tillägg av 1 500 000 euro
under momentet. Av tilläggsanslaget används
400 000 euro för främjande av utländska in-
vesteringar i Finland genom att verksamhets-
stödet till stiftelsen Invest in Finland höjs från
1 598 000 euro till 1 998 000 euro, och
1 100 000 euro som nytt verksamhetsstöd bl.a.
till företagsutvecklingsbolag vid kompetens-
och teknologicentra för stärkande av affärs-
kompetensen hos nystartade företag.

Invest in Finland
När det gäller ökningen av anslaget för främ-

jande av utländska investeringar har utgångs-
punkten varit att andelen direkta utländska in-
vesteringar i Finland har varit relativt liten och
klart under medelnivån inom EU. Syftet med
anslagsökningen är att få ny och växande före-
tagsverksamhet till Finland och att öka kund-
volymen till minst det tredubbla, vilket skulle
innebära ca 500 potentiella utländska investe-
rare årligen. Ökningen innebär 20—40 nyetab-
lerade företag eller nyinvesteringar i Finland
som Invest in Finland har kunnat påverka.

Nystartade företags affärskompetens
Det föreslagna anslaget skall användas för

anskaffning och förmedling av affärskompe-
tens och företagarerfarenhet till nystartade in-
novationsföretag. Av anslaget kan teknologi-
centra beviljas medel för anskaffning av affärs-
kompetens till nystartade innovationsföretag,
samt sammanslutningar som bedriver mentor-
eller företagsfadderverksamhet eller annan
motsvarande verksamhet beviljas medel för or-
ganisering av företagarerfarenhet vid nystarta-
de innovationsföretag. Anslaget kan också an-
vändas för förvaltningsarvoden till kapitalfon-
der som specialiserat sig på såddfasen,
inklusive tjänster som köpts från underleveran-
törer, samt för planering och tillhandahållande
av tjänster som främjar internationaliseringen
för Global Technology-företag och motsvaran-
de nystartade innovationsföretag.

2005 tilläggsb. 1 500 000
2005 budget 3 561 000
2004 bokslut 3 561 000
2003 bokslut 3 561 000

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 85 477 000 euro
till 103 653 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av en ökning av
bevillningsfullmakten med 18 176 000 euro
föranleds av en ombudgetering av upplösta
fullmakter för åren 2000—2003, av budgete-
ring av inkomster från deltagaravgifter för pro-
gram som delfinansierats av Europeiska soci-
alfonden (ESR) samt av en korrigering av det
tekniska stödet inom mål 2-programmet. 



32.40 83

Bevillningsfullmakten för 2005 beräknas
föranleda betalningar om 21 374 000 euro år
2005, 50 745 000 euro år 2006, 26 454 000
euro år 2007 och 5 080 000 euro år 2008.

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 87 898 000

2004 bokslut 70 660 260

2003 bokslut 68 463 984

40. Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
84 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal. 

2005 tilläggsb. 84 000

2005 budget 5 781 000

2004 bokslut 5 760 000

2003 bokslut 5 731 000

24. Konsumentklagonämndens omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
26 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal. 

2005 tilläggsb. 26 000

2005 budget 1 094 000

2004 bokslut 1 590 000

2003 bokslut 1 538 000

26. Konkurrensverkets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
71 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal. 

Bevillningsfullmaktsökningens fördelning per program (mn euro)
Bevillningsfullmakt

Program Budget Tilläggsbudget Sammanlagt

Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF)
Mål 1 35,750 7,783 43,533
Mål 2 28,955 8,988 37,943
 Interreg 0,858 0,318 1,176
Sammanlagt 65,563 17,089 82,652

Europeiska socialfonden (ESF)
Mål 1 1,976 0,083 2,059
Mål 2 2,434 0,059 2,493
Mål 3 12,432 0,315 12,747
Sammanlagt 16,842 0,457 17,299
Inkomster från deltagaravgifter 3,072 0,630 3,702
Alla sammanlagt 85,477 18,176 103,653
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2005 tilläggsb. 71 000

2005 budget 5 003 000

2004 bokslut 4 688 000

2003 bokslut 4 593 000

50. Internationaliseringspolitik

21. Omkostnader för Centralen för turist-

främjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
86 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 86 000

2005 budget 16 201 000

2004 bokslut 16 182 000

2003 bokslut 16 066 000

70. Ägarpolitik

87. Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag)

Under momentet beviljas 11 500 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av ett

räntefritt kapitallån enligt 5 kap. 1 § i lagen om
aktiebolag (734/1978) till Finnvera Abp. Om
förlust uppkommer inom finansieringsverk-
samheten vid den kapitalfond som skall inrät-
tas, behöver motsvarande belopp av lånet inte
återkrävas.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att återbetal-
ningstiden för kapitallånet är 20 år.

Avsikten är att det kapitallån som föreslås
för Finnvera Abp överförs vidare till dotterbo-
laget Veraventure Ab, som grundats år 2003.

Avsikten är att Veraventure Ab skall inrätta
en riksomfattande kapitalfond. Syftet med den
nya fonden är att eliminera den diskontinuitet
som råder mellan finansieringen av produktut-

veckling och den finansiering som erhålls via
privata kapitalinvesteringar. I samarbete med
Finnvera Abp, Sitra, Teknologiska utveck-
lingscentralen och Förbundet för Finlands
Teknologicentra FITEC rf skall fonden sålla
fram finansieringsbara projekt. Fonden skall
huvudsakligen investera i teknologiföretag
som är i en tidig utvecklingsfas och i teknolo-
giintensiva serviceföretag. Företagen skall ha
potential att utvecklas till tillväxtföretag. Pri-
vata och utomstående aktörer väntas också gå
med som investerare så att deras andel i den
nya kapitalfonden utgör en fjärdedel av alla de
tillgångar som står till fondens förfogande. Ka-
pitalfondens verksamhet skall skötas enligt
EU:s de minimis-princip.

2005 tilläggsb. 11 500 000



85

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

21. Social- och hälsovårdsministeriets om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

373 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Som anslagsökning har

beaktats 467 000 euro i utgifter som föranleds
av statens tjänste- och arbetskollektivavtal och
som anslagsminskning 94 000 euro som en
överföring av löneutgifter och andra utgifter
för tre personer till moment 33.13.21.

2005 tilläggsb. 373 000
2005 budget 34 556 000
2004 bokslut 33 733 000
2003 bokslut 32 472 000

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 6 731 000 euro
till 6 851 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget tillsammans med EU-medfi-
nansieringen under momenten 26.98.61 och
34.05.61 även får användas för anställande av
den tekniska hjälp och personal motsvarande

högst fem årsverken som behövs för genom-
förande av mål 1-, mål 2- och mål 3-program,
gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Ur-
ban samt innovativa åtgärdsprogram vilka fi-
nansieras ur Europeiska regionala utvecklings-
fonden och Europeiska socialfonden.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 120 000 euro föranleds av en
ombudgetering av fullmakter som upplösts när
det gäller bevillningsfullmakter som beviljats
åren 2000—2003.

Bevillningsfullmakten för år 2005 beräknas
orsaka utbetalningar till ett belopp av
1 015 000 euro år 2005, 5 018 000 euro år
2006 och 818 000 euro år 2007.

Höjningen av antalet årsverken hänför sig till
att administreringen av strukturfondernas
verksamhet inom social- och hälsovårdsminis-
teriets förvaltningsområde överförs till läns-
förvaltningen.

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

2005 tilläggsb. —
2005 budget 4 815 000
2004 bokslut 3 289 104
2003 bokslut 2 378 911
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02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

21. Omkostnader för forsknings- och utveck-

lingscentralen för social- och hälsovården (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
290 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 290 000

2005 budget 22 630 000

2004 bokslut 21 910 000

2003 bokslut 21 045 000

03. Arbetslöshetsnämnden

21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
28 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 28 000

2005 budget 1 795 000

2004 bokslut 1 795 000

2003 bokslut 1 725 000

04. Prövningsnämnden

21. Prövningsnämndens omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
27 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 27 000

2005 budget 1 777 000

2004 bokslut 1 630 000

2003 bokslut 1 776 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården

21. Omkostnader för rättsskyddcentralen

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
39 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 39 000

2005 budget 2 676 000

2004 bokslut 2 670 000

2003 bokslut 2 400 000
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07. Institutet för arbetshygien

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet

för arbetshygien (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
460 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kollektivavtalet för Institutet för
arbetshygien.

2005 tilläggsb. 460 000

2005 budget 37 237 000

2004 bokslut 37 162 000

2003 bokslut 35 335 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för ut-

bildning av specialister i företagshälsovård

(reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Ombildningen av anslags-
typen från fast anslag till tvåårigt reservations-
anslag föranleds av att det anslag som beviljats
för ändamålet enligt bedömningarna inte hin-
ner användas under år 2005 av orsaker som har
med tidtabellerna att göra.

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 1 200 000

08. Folkhälsoinstitutet

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
416 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 416 000

2005 budget 33 857 000

2004 bokslut 33 399 929

2003 bokslut 28 855 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

21. Omkostnader för Social- och hälsovår-

dens produkttillsynscentral (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
85 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 85 000

2005 budget 4 930 000

2004 bokslut 5 047 000

2003 bokslut 4 657 000
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10. Strålsäkerhetscentralen

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader

(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

256 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 256 000
2005 budget 11 400 000
2004 bokslut 11 330 000
2003 bokslut 11 386 000

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen

för läkemedelsbehandling (reservationsanslag
2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till finansiering
av utbildnings- och utvecklingsprojekt som är
godkända av Utvecklingscentralen för läkeme-
delsbehandling och genomförs utanför den.

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

2005 tilläggsb. —
2005 budget 1 325 000
2004 bokslut 1 325 000
2003 bokslut 1 300 000

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader

(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg av

463 000 euro. 
F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 369 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 94 000 euro av en
överföring av löneutgifter och andra utgifter
för tre personer från moment 33.01.21. Över-
föringen av anslag föranleds av att publika-

tionsgruppen har överförts från social- och häl-
sovårdsministeriet till arbetarskyddets di-
striktsförvaltning.

2005 tilläggsb. 463 000
2005 budget 23 400 000
2004 bokslut 22 608 000
2003 bokslut 21 927 000

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds

av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

4 260 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Som anslagsökning har
beaktats 5 000 000 euro på grund av att de an-
slag för behovsprövad individuell rehabilite-
ring som blivit oanvända år 2004 har beviljats
på nytt och som anslagsminskning 740 000
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euro som en överföring av hyreskostnaderna
för Studenternas hälsovårdsstiftelses lokaler i
Helsingfors till moment 29.70.58.

2005 tilläggsb. 4 260 000
2005 budget 1 017 000 000
2004 bokslut 769 618 758
2003 bokslut 727 950 412

22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering

51. Statlig ersättning till personer som utsat-

tes för partisananfall (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 200 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt lagen om statlig ersättning till
vissa personer som utsattes för Sovjetunionens
partisananfall (697/2003).

F ö r k l a r i n g :  Behovet av anslag föran-
leds av att antalet personer som är berättigade
till ersättning är större än beräknat. År 2003

beräknades antalet personer som är berättigade
till ersättning vara något under 700. Före ut-
gången av den tid som anges i lagen inkom
1 306 ansökningar. Av dem beräknas allt som
allt ca 800 ansökningar leda till ett positivt av-
görande.

2005 tilläggsb. 200 000
2003 bokslut 1 000 000
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Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

21. Arbetsministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
224 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Som tillägg har beaktats
285 000 euro i utgifter som föranleds av sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal och som
avdrag 61 000 euro i överföring till moment
32.10.22.

2005 tilläggsb. 224 000

2005 budget 22 327 000

2004 bokslut 22 231 000

2003 bokslut 21 582 000

22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 6 000

2005 budget 759 000

2004 bokslut 758 000

2003 bokslut 751 000

23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk

forskning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
124 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 18 000 euro av att EU-kommis-
sionen deltar i finansieringen av projektet Ge-
neral Framework for Long-Term Social Im-
pact Evaluation of the employment strategy,
18 000 euro av att EU-kommissionen deltar i
finansieringen av projektet Early intervention
as an employment policy method, EIPO, och
88 000 euro av att arbetsministeriet deltar i det
samprojekt ”WORK-IN-NET” som hör till
EU:s sjätte ramprogram och som finansieras ur
helheten ERA-NET. Motsvarande inkomster
har antecknats under moment 12.34.99.

2005 tilläggsb. 124 000

2005 budget 5 000 000

2004 bokslut 5 048 000

2003 bokslut 11 500 000

63. Statsunderstöd för projekt med arbets-

livsprogram (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av understöd
för olika försöks- och utvecklingsprojekt inom
ramen för Programmet för utveckling av pro-
duktivitet och kvalitet i arbetslivet och till be-
talning av utgifter för dylika projekt till statliga
ämbetsverk och inrättningar.
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F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det
ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2005 tilläggsb. —
2005 budget 8 980 000
2004 bokslut 8 980 000

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 148 026 000
euro till 158 078 000 euro och så att 6 101 000
euro av bevillningsfullmakten och 2 443 000
euro av anslaget under momentet hänför sig till
landskapet Kajanaland i enlighet med lagen
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget tillsammans med anslagen
under förvaltningsområdenas medfinansie-
ringsmoment även får användas för anställan-
de av personal motsvarande högst 141 årsver-
ken som behövs för genomförande av de pro-
gram som Europeiska socialfonden
medfinansierar med medel för den tekniska
hjälpen.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 10 052 000 euro föranleds av
en ombudgetering av fullmakter som upplösts
när det gäller bevillningsfullmakter som bevil-
jats åren 2000—2003 och en ombudgetering
av den del av fullmakten för år 2004 som är
oanvänd i landskapet Kajanaland. Ökningen av
bevillningsfullmakten som anvisats år 2005 för
landskapet Kajanaland utgör 2 432 000 euro
och behovet av tilläggsanslag är 1 545 000
euro som föranleds av att utbetalningen har va-
rit snabbare än väntat.

Höjningen av bevillningsfullmakten beräk-
nas föranleda utbetalningar till ett belopp av
250 000 euro år 2005, 5 000 000 euro år 2006
och 4 802 000 euro år 2007.

Ökningen av antalet årsverken med ett föran-
leds av ändringen under moment 33.01.62.

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

2005 tilläggsb. —
2005 budget 137 055 000
2004 bokslut 120 167 185
2003 bokslut 121 867 434

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 95 551 000 euro
till 103 232 000 euro och så att 5 401 000 euro
av bevillningsfullmakten och 2 043 000 euro
av anslaget under momentet hänför sig till
landskapet Kajanaland i enlighet med lagen
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland. 

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten är 7 681 000 euro, av vilket
5 408 000 euro föranleds av en ombudgetering
av fullmakter som upplösts när det gäller be-
villningsfullmakter som beviljats åren 2000—
2003, 2 188 000 euro av en ombudgetering av
den del av bevillningsfullmakten för år 2004
som är oanvänd i landskapet Kajanaland,
80 000 euro av beredskap för statlig finansie-
ring i fråga om Europeiska socialfondens inn-
ovativa åtgärder samt 5 000 euro av en precise-
ring av fördelningen av teknisk hjälp för mål 2
-programmen för de olika förvaltningsområde-
na. Ökningen av bevillningsfullmakten som
anvisats för landskapet Kajanaland för år 2005
utgör 2 413 000 euro och behovet av tilläggs-
anslag är 1 278 000 euro som föranleds av att
utbetalningen har varit snabbare än väntat.

Av bevillningsfullmakten beräknas
92 501 000 euro användas för medfinansiering
av projekt som finansieras av Europeiska soci-
alfonden och 10 731 000 euro för medfinansie-
ring av projekt som finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden.
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Höjningen av bevillningsfullmakten beräk-
nas föranleda utbetalningar till ett belopp av
100 000 euro år 2005, 3 840 000 euro år 2006
och 3 741 000 euro år 2007. 

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

2005 tilläggsb. —

2005 budget 85 585 000

2004 bokslut 78 893 809

2003 bokslut 78 574 944

06. Arbetskraftspolitiken

21. Omkostnader inom arbetskraftsärende-

nas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 575 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Som tillägg har beaktats
2 384 000 euro i utgifter som föranleds av sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal och
660 000 euro i utgifter som föranleds av utök-
ningar av personalen som verksamhetsmodel-
len för omställningsskydd förutsätter från den
1 juli 2005 samt som avdrag har beaktats
469 000 euro i överföring till moment
32.10.22. 

2005 tilläggsb. 2 575 000

2005 budget 134 583 000

2004 bokslut 137 592 743

2003 bokslut 128 220 000

50. Studiesociala förmåner för dem som del-

tar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
11 597 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ökningen av sådan arbetskraftsut-
bildning som anskaffas med anslagen under
moment 34.06.51 med 375 000 studerandeda-
gar på grund av genomförandet av verksam-
hetsmodellen för sysselsättning och omställ-
ningsskydd enligt det inkomstpolitiska avtalet
från den 1 juli 2005.

2005 tilläggsb. 11 597 000

2005 budget 132 993 000

2004 bokslut 124 559 030

2003 bokslut 117 708 026

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder

samt speciella åtgärder (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
14 250 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anskaffning av offentlig arbetskrafts-
service och tjänster som kompletterar denna
service får, med undantag av anskaffningar av
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inom ra-
men för förvaltningsförsöket i Kajanaland,
åsamka staten utgifter om högst 117 200 000
euro efter år 2005.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av införandet av verksamhetsmodel-
len för sysselsättning och omställningsskydd
enligt det inkomstpolitiska avtalet för åren
2005—2007 i samband med uppsägningar på
grund av ekonomiska och produktionsmässiga
orsaker. Avsikten är att stöda möjligheterna för
uppsagda personer att så snabbt som möjligt
återvända till arbetsmarknaden. I anslutning
till verkställandet har regeringen överlämnat
propositionen med förslag till lagar om ändring
av lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002), lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002), lagen om samarbete
inom företag (725/1978), lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner (555/1998),
sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt arbets-
avtalslagen (55/2001). Lagarna avses träda i
kraft den 1 juli 2005. Verkställandet av verk-
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samhetsmodellen beräknas öka den genom-
snittliga volymen av den yrkesinriktade arbets-
kraftsutbildningen med ca 1 500 personer år
2005. Det beräknas att 375 000 studerandeda-
gar kan anskaffas med tilläggsanslaget. Om ut-
ökningen av volymen för utbildningen blir
mindre än väntat, lämnas motsvarande andel
av tilläggsfinansieringen oanvänd.

Till följd av det ovan nämnda ökar behovet
av en bevillningsfullmakt för utbildning med
7 000 000 euro. Höjningen av bevillningsfull-
makten beräknas föranleda utgifter till ett be-

lopp av 5 000 000 euro år 2006 och 2 000 000
euro år 2007.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds
2 000 000 euro av att startstöden och startut-
redningarna har ökat i antal.

2005 tilläggsb. 14 250 000

2005 budget 476 886 000

2004 bokslut 499 675 543

2003 bokslut 467 570 234

07. Flykting- och migrationsärenden

21. Statens åtgärder för mottagande av flyk-

tingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 247 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 940 000 euro av att antalet asyl-
sökande som omfattas av mottagandet är större
än beräknat, 50 000 euro av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal och 257 000 euro av åter-
betalning av det av EU beviljade stödet för pro-
jekt som motarbetar diskriminering och ra-
sism. De inkomster som motsvarar återbetal-
ningen har antecknats under moment 12.34.99.

2005 tilläggsb. 1 247 000

2005 budget 7 326 000

2004 bokslut 8 115 419

2003 bokslut 7 513 142

63. Mottagande av flyktingar och asylsökan-

de (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
8 603 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 7 343 000 euro av att antalet
asylsökande som omfattas av mottagandet är
större än beräknat och 1 260 000 euro av det
ökade antalet flyktingar som omfattas av er-
sättningar till kommunerna för särskilda kost-
nader för social- och hälsovård samt det ökade
antalet minderåriga som är i behov av omsorg.

2005 tilläggsb. 8 603 000

2005 budget 62 335 000

2004 bokslut 70 433 234

2003 bokslut 61 193 214
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Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
331 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 331 000

2005 budget 23 032 000

2004 bokslut 23 138 000

2003 bokslut 22 725 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård

22. Vissa utgifter för naturvård (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 7 000

2005 budget 2 095 000

2004 bokslut 20 000 000

2003 bokslut 22 213 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-

uppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
312 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 235 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 77 000 euro av er-
sättande av den arbetskraft inom skogsbruket
som används för återställande av naturskydds-
områden i enlighet med handlingsplanen för
mångfald i skogarna i södra Finland.  Det be-
lopp om 77 000 euro som motsvarar återställ-
ningsarbetet har beaktats i de inkomster som
influtit under moment 13.05.01.

2005 tilläggsb. 312 000

2005 budget 22 435 000
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40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkost-

nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 242 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 1 242 000

2005 budget 64 504 000

2004 bokslut 64 843 000

2003 bokslut 60 935 000

50. Miljötillståndsverken

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
101 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 101 000

2005 budget 4 551 000

2004 bokslut 4 524 000

2003 bokslut 4 822 000

60. Finlands miljöcentral

21. Finlands miljöcentrals omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
634 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 391 000 euro av statens tjänste-

och arbetskollektivavtal och 243 000 euro av
övergången till ett nytt lönesystem.

2005 tilläggsb. 634 000

2005 budget 24 013 000

2004 bokslut 23 980 000

2003 bokslut 23 485 000

70. Statens bostadsfond

21. Bostadsfondens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
72 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2005 tilläggsb. 72 000

2005 budget 4 583 000

2004 bokslut 4 559 000

2003 bokslut 4 457 000
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99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde

22. Utveckling och planering (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
24 000 euro.

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

2005 tilläggsb. 24 000
2005 budget 12 900 000
2004 bokslut 11 900 000
2003 bokslut 11 210 000

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 11 442 000 euro
till 11 798 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 356 000 euro föranleds av en
ombudgetering av fullmakter som upplösts när
det gäller bevillningsfullmakter som beviljats
åren 2000—2003. Av de bevillningsfullmakter
som ombudgeteras riktas  50 000 euro till mål
1 -programmet, 235 000 euro till mål 2 -pro-
grammet och 71 000 euro till gemenskapsiniti-
ativprogrammen.

Bevillningsfullmakten för 2005 beräknas
föranleda utgifter om 2,9 milj. euro år 2005,
4,3 milj. euro år 2006, 3,2 milj. euro år 2007
och 1,4 milj. euro år 2008.

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

2005 tilläggsb. —
2005 budget 10 765 000
2004 bokslut 8 005 564
2003 bokslut 5 641 246
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Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

03. Ränta på skulden i utländsk valuta

90. Ränta på skulden i utländsk valuta (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
53 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av de
valutaswapkontrakt som ingicks vid utgången
av år 2004 och genom vilka nästan hela den
återstående skulden i utländsk valuta konverte-
rades till euro. 

2005 tilläggsb. -53 000 000

2005 budget 58 000 000

2004 bokslut 37 945 933

2003 bokslut 289 140 842

Avdrag e

Dollarlån -31 000 000

Schweizerfranclån -5 000 000

Yenlån -17 000 000

Sammanlagt -53 000 000
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Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
2 196 854 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av amor-
teringar på statsskulden samt för betalning av
återköp. Anslaget får också användas för betal-
ning av de emissionsförluster som uppkommit
i samband med de lån staten tagit, för betalning
av de kapitalförluster som uppkommit i sam-
band med återköp av skulder samt för betal-
ning av utgifter till följd av derivat som skyd-
dar upptagandet och inlösen av statslån. Av an-
slaget får högst 75 000 000 euro användas till
betalning av de kapitalförluster som uppkom-
mit i samband med återköp av statsskulden i
förtid.

F ö r k l a r i n g :  Såsom inkomster som
skall tas med i dimensioneringen av anslaget
har beaktats emissionsvinster, kapitalvinster
och inkomsterna från de derivatavtal som in-
gåtts för att reglera riskpositionen för skulden.

Det beräknas att långfristiga amorteringar på
skulden i budgetekonomin betalas till ett be-
lopp av 3,3 miljarder euro under 2005. Dessut-
om beräknas 9,5 miljarder euro i skuldförbin-
delser och kortfristiga krediter förfalla. Det lå-
nebelopp som fås genom de nya lånen (inkl.
emissionsförluster) beräknas vara
10 692 221 430 euro och till amorteringar och
återbetalningar på lån (inkl. kapitalförluster)
beräknas ett belopp av 12 889 075 430 euro
användas, varvid skulden minskas med sam-
manlagt 2 196 854 000 euro.

2005 tilläggsb. 2 196 854 000

Den beräknade fördelningen av 
användningen av anslaget e

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 2 111 854 000
Emissionsförluster (netto) 25 000 000
Kapitalförluster (netto) 60 000 000
Sammanlagt 2 196 854 000


