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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra till-

läggsbudget för 2005.

Ekonomiska utsikterDen uppfattning av den ekonomiska utvecklingen som ligger till

grund för tilläggsbudgetpropositionen baserar sig på finansministe-

riets ekonomiska avdelnings konjunkturprognos i september 2005. 

Tillväxten i världsekonomin är fortsättningsvis stark efter ett ex-

ceptionellt snabbt tillväxtår 2004. Stegringen i råvarupriserna och

framför allt i oljepriset dämpar dock tillväxten. I Kina och Japan

fortsätter den snabba ekonomiska tillväxten. I euroområdet utgör ar-

betslösheten och den dyra oljan ett hot mot den ekonomiska tillväx-

ten. I Förenta staterna är hushållens konsumtion fortfarande stark.

Underskottet i den offentliga ekonomin håller på att minska, men

underskottet i bytesbalansen vållar fortfarande bekymmer.

I Finland stannar tillväxten inom totalproduktionen på 2,1 % år

2005, dvs. den är svagare än vad som beräknades när budgeten för

2005 och också när vårens tilläggsbudget gjordes upp. Driftstoppen

inom skogsindustrin i början av sommaren dämpade den ekonomis-

ka tillväxten, och tillväxten grundar sig därför nästan helt på den in-

hemska efterfrågan. Arbetslöshetsgraden sjunker till 8,2 %, dvs. ut-

vecklingen är något bättre än vad som förutsågs hösten 2004. Nya

arbetstillfällen har uppstått inom byggandet, inom handeln i form av

deltidsanställningar samt inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Stegringen i konsumentpriserna stannar på 1,3 %. Inkomstnivån sti-

ger med 3,6 %. 

InkomstposternaI tilläggsubdgetpropositionen föreslås att inkomstposterna höjs

med ett nettobelopp på 1 304 miljoner euro.

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med ett

nettobelopp på 517 miljoner euro. Utgående från uppgifterna om de

belopp som influtit och de förhandsuppgifter som erhållits då be-

skattningen för 2004 färdigställts beräknas att ett större belopp än

vad som beräknats tidigare inflyter i form av samfundsskatt. Till

följd av detta höjs intäktskalkylen över skatt på inkomst och förmö-

genhet med 249 miljoner euro. Intäktsprognosen för mervärdesskatt

höjs med 70 miljoner euro på basis av uppgifterna om det belopp

som influtit. En snabbare ökning av konsumtionen av bilar och säl-

lanköpsvaror än vad som förutsetts ökar intäkten av mervärdesskatt.

Intäktskalkylen över tobaksaccisen höjs med 33 miljoner euro då

skattebasen bibehållits bättre än beräknat. Försäljningen av nya per-

sonbilar beräknas bli större än vad som beräknats tidigare och därför

höjs intäktskalkylen över bilskatt med 110 miljoner euro. Intäkts-

kalkylen över överlåtelseskatt höjs med 111 miljoner euro på basis

av uppgifterna om det belopp som influtit. Intäktskalkylen över

energiskatter sänks med 77 miljoner euro.
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Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobe-

lopp på 738 miljoner euro. Kalkylen över nettoinkomster av försälj-

ning av aktier höjs med 1 016 miljoner euro till 1 491 miljoner euro

på grund av den försäljning av aktier som redan skett. Den tilläggs-

prestation och det skuldkapital jämte räntor som Andelslaget Trade-

ka-koncernen intäktsfört till staten efter att saneringsprogrammet

avslutats beräknas medföra ett tillägg av 30,1 miljoner euro.

Till följd av att EG-rättsakterna har ändrats fördröjs utbetalningen

av EU:s andel av direkta stöd med en månad. Därför minskar in-

komsterna från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jord-

bruket med 358,8 miljoner euro. Motsvarande EU-andel antecknas

som inkomst för 2006. Den kalkyl som gäller inkomsterna från Eu-

ropeiska socialfonden sänks med 45,1 miljoner euro. I uppbördspro-

vision för Europeiska unionens traditionella egna medel beräknas

inflyta 15,2 miljoner euro mer än vad som budgeterats tidigare.

Kalkylen över lån som återbetalas till staten höjs med 42 miljoner

euro. Tillägget föranleds av att Senatfastigheter amorterar på det lån

som beviljats bolaget inom budgetekonomin.

Balans och statsskulden Inkomsterna i den andra tilläggsbudgetpropositionen uppskattas

till ett nettobelopp på 1 304 miljoner euro.  Det föreslås att förvalt-

ningsområdenas utgifter minskas med ett nettobelopp på 9 miljoner

euro, eftersom man vid beredningen av propositionen aktivare än de

senaste åren har sökt områden där anslag beräknas bli över. Netto-

beloppet av ränteutgifterna för statsskulden beräknas vara 114 mil-

joner euro mindre än vad som budgeterats tidigare. 

Den andra tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på

1,4 miljarder euro, vilket får sin förklaring av att i synnerhet

inkomsterna av försäljning av aktier är större än beräknat, dvs. av

att statens aktieinnehav minskas. Enligt de begrepp som används i

nationalräkenskaperna beräknas statsfinanserna uppvisa underskott

år 2005. Underskottet beräknas motsvara ca ½ % i förhållande till

bruttonationalprodukten. 

På statsskulden amorteras sammanlagt 3,6 miljarder euro år 2005,

varav den intäktsföring av det kumulativa överskottet från föregå-

ende räkenskapsperioder som upptagits i den första tilläggsbudge-

ten utgör 2,7 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till 60,2

miljarder euro vid utgången av år 2005. Amorteringen på skulden i

den andra tilläggsbudgetpropositionen sänker statsskulden i förhål-

lande till bruttonationalprodukten med nästan en procentenhet, och

det ser ut som om skulden redan detta år skulle sjunka så att den un-

derstiger 40 % av totalproduktionen.
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Ramen för valperioden 

och ofördelad reserv

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att ramanslagen ökas med

ett nettobelopp på endast ca 33 miljoner euro, fastän propositionen

innehåller flera utgiftsökningar av engångsnatur som skall hänföras

till ramen. Anslagsposterna har i flera fall preciserats nedåt, vilket i

stor utsträckning kompenserar de föreslagna tilläggens verkningar

på anslagens totalnivå.

Tilläggsbudgetpropositionen innefattar ibruktagandet av nya lö-

nesystem vid vissa ämbetsverk, vilket föranleder en justering av

kostnadsnivån i ramen med ca 3 miljoner euro. När detta beaktas

uppgår den justerade ramen för valperioden till 28 853 miljoner eu-

ro. Det föreslås att den totala summan av de utgifter som ingår i ra-

men, föreliggande tilläggsbudgetproposition medräknad, är 28 766

miljoner euro, varvid 87 miljoner euro kvarstår som en ofördelad re-

serv för 2005.

Fullmakt att sälja 

Kapiteeli Oyj

Regeringen söker fullmakt av riksdagen att besluta om sådana

ägararrangemang genom vilka staten avstår från sitt innehav i Kapi-

teeli Oyj.  

Statens fastighetsarrange-

mang

I syfte att klarlägga ägar- och besittningsförhållandena begärs

riksdagens samtycke till överlåtelse av två fastigheter. Det föreslås

att finansministeriet berättigas att utan vederlag men på de villkor

som hänför sig till naturvården till Åbo stad överlåta området Run-

sala med undantag för de områden som används av försvarsmakten

och Åbo universitet, vilka förblir i statens ägo och besittning. I an-

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2004

Bokslut

2005

Godkänd

budget

(budget+

I tilläggsb.)

2005

Regeringens

proposition

2005

Sammanlagt

Anslag sammanlagt

(exkl. minskning av statsskulden) 36 320 38 027 -123 37 904

— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 381 2 394 -114 2 280

Minskning av statsskulden

(huvudtitel 37) - 2 197 1 427 3 624

— Nettoamorteringar - 2 112 1 461 3 573

— Skuldhantering - 85 -34 51

Inkomstposter sammanlagt 

(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 38 493 40 224 1 304 41 528

— Skatteinkomster 31 191 31 379 517 31 896

— Övriga inkomster 7 303 6 145 787 6 932

     varav inkomster av försäljning av egendom               2 134                  475               1 016             1 491

— Användning av överskott från de föregåen-

de åren                      -               2 700  -             2 700

Nettoupplåning och skuldhantering 32 - - -

— Nettoupplåning till nominellt värde 74 - - -

— Skuldhantering -42 - - -
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slutning till villkoren för överlåtelsen förbinder sig Åbo stad att i

fråga om området Runsala iaktta de författningar som gäller natur-

vård. Det föreslås att Senatfastigheter berättigas att till Helsingfors

universitets fonder överlåta fastigheterna Helsingfors universitets

huvudbyggnad, bibliotek och byggnaden Fabiania jämte byggnader

till en köpesumma på 42,0 miljoner euro.  Bakom båda överlåtelser-

na ligger en omtvistad ägar- och besittningssituation, som klargörs

genom överlåtelserna och genom dem avslutas också de rättshand-

lingar som oklarheterna föranleder.

Naturkatastrofen i södra 

Asien

För utgifter som föranletts av naturkatastrofen i södra Asien före-

slås en anslagsökning om sammanlagt ca 1,6 miljoner euro.

Undersökning av olyckor 

och ersättning för brotts-

skador

För finansieringen av utgifterna för undersökning av olyckor, vil-

ka varit större än beräknat, föreslås en anslagsökning om 0,7 miljo-

ner euro. För finansieringen av brottsskadeersättningar föreslås en

anslagsökning om 2,6 miljoner euro och för finansieringen av ska-

deersättningsutgifter som staten ådömts att betala föreslås en an-

slagsökning om 1,4 miljoner euro. 

Finansieringsunderstöd 

till kommunerna enligt 

prövning

För finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning före-

slås ett tillägg av 10 miljoner euro på grund av att kommunernas

ekonomi är sämre än vad som förutsetts. Arbetskonflikterna våren

2005 har bidragit till att kommunernas ekonomi försämrats.

Försvarsmakten För utgifter för ändringar i index och valutakurser vilka hänför sig

till beställningsfullmakter som gäller anskaffning av försvarsmate-

riel föreslås en anslagsökning om 10,1 miljoner euro. För reparation

av ett Hornet 413-plan som fick skador vid en flygolycka föreslås

15,1 miljoner euro.

EU-ordförandeskapet På grund av att personalutgifterna i anslutning till EU-ordförande-

skapet har ökat föreslås en anslagsökning om 2,0 miljoner euro.

Främjande av 

produktiviteten

För främjande av produktiviteten föreslås en anslagsökning om 5

miljoner euro.

För utvecklande och anskaffning av sådana processer och system

för ekonomi-, personal-, och informationsförvaltning som främjar

produktiviteten föreslås 12 miljoner euro och för främjande av elek-

troniska tjänster inom den offentliga förvaltningen 0,5 miljoner eu-

ro.

Avräkning till Åland För avräkningen till Åland föreslås en anslagsökning om ca 13,0

miljoner euro, varav 5,9 miljoner euro föranleds av att inkomsterna

till staten ökat och 7,1 miljoner euro av att avräkningsbeloppet för

2004 fastställts.

Avgifter till EU På grund av att kalkylen preciserats föreslås att Finlands finansiel-

la bidrag till EU minskas med 84 miljoner euro.

VM i friidrott 2005 För tullverkets omkostnader föreslås ett tillägg av 1 miljon euro

för de kostnader som säkerhetsarrangemangen vid VM i friidrott

föranledde. Det föreslås att för kostnaderna för mediearrangemang-

en i samband med tävlingarna beviljas 1,2 miljoner euro. För polis-

väsendets omkostnader föreslås ett tillägg av 0,2 miljoner euro för

särskilda ersättningar som betalats för VM i friidrott.
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Programmet Kunskaps-

lyftet

För programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kun-

skapslyftet, föreslås ett tillägg av 2 miljoner euro. Tillägget gör det

möjligt för ytterligare ca 500 personer att inleda sin utbildning. Som

helhet taget är målet att stöda alla de utbildningsavtal om vilka kan

överenskommas år 2005 med dem som genomför programmet.

Exceptionella översväm-

ningar samt vattendrags-, 

vatten- och avlopps- och 

miljöarbeten

För ersättande av skador som förorsakats av de exceptionellt svåra

översvämningarna våren 2005 föreslås en anslagsökning om 3,3

miljoner euro. För påskyndande av slutförandet av vissa nya och

vissa pågående vattendrags-, vatten- och avlopps- och miljöarbets-

projekt föreslås en anslagsökning om 11 miljoner euro.

Infrastrukturprojekt och 

trafiktjänster

Trafikanslagen för basväghållning, basbanhållning, kollektivtra-

fik samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvalt-

ningsområdet ökas med sammanlagt 13,2 miljoner euro vilket mot-

svarar inkomsterna från EU-bidrag. På grund av att vissa pågående

trafikprojekt ligger efter eller före i tidtabellen skjuts behovet av an-

slag för dem delvis fram till senare år eller tidigareläggs behovet

delvis till detta år. För anskaffning av jordområden för vägprojekt

föreslås 4,3 miljoner euro på grund av att projektens tidsplanering

har justerats och för anskaffning av jordområden för banprojekt fö-

reslås 0,9 miljoner euro. För bränsleutgifter inom skärgårdens för-

bindelsefartygstrafik föreslås en anslagsökning om 0,24 miljoner

euro.

För investeringar i myndighetsradionätet och för stödjande av Su-

omen Erillisverkot Oy, som upprätthåller nätet, föreslås 5,9 miljo-

ner euro.

Räntestöd till Finnvera 

Abp

För att påskynda grundandet av nya företag och tillväxtföretag fö-

reslås att Finnvera Abp:s räntestödsfullmakt som gäller speciallån

höjs med 10 miljoner euro. Detta beräknas åsamka staten utgifter

om cirka en miljon euro i räntestöd och kreditförlustersättningar un-

der de följande fem åren.

Understöd för byggande 

av försöksanläggningar

Det föreslås att det anslag om 9,6 miljoner euro som beviljades i

den andra tilläggsbudgeten för 2003 förnyas för byggande av för-

söksanläggningar som företräder ny energiteknologi. Avsikten är

att stöd beviljas högst fyra stora försöksanläggningar för vilka of-

fentliga forskningsmedel redan har använts.

Anskaffning av vaccinFör beredskap med tanke på en hotande influensapandemi före-

slås en anslagsökning om 20,8 miljoner euro för anskaffning av vac-

cin.

MiljöprojektFör nödvändiga anskaffningar av utrustning till oljebekämpnings-

fartyg och upplag föreslås ett tilläggsanslag om 1 miljon euro. För

förbättrande av förutsättningarna för utnyttjandet av naturen för re-

kreation och för naturturismen i södra Finland föreslås ett anslag om

0,3 miljoner euro.

Precisering av vissa 

utgiftsposter

Beträffande utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås

ett avdrag på sammanlagt 16 miljoner euro, som föranleds av att

kalkylen över förmånsutgifter har preciserats. Beträffande utgifter-

na för arbetsmarknadsstöd föreslås ett avdrag på 30 miljoner euro.



ALLMÄNT

A 10

Preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter och premieintäkter

minskar statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäk-

ringslagen med 45 miljoner euro. I och med preciseringen av kalky-

len över premieintäkter minskar statens andel i de utgifter som för-

anleds av lagen om pension för företagare och folkpensionslagen

med sammanlagt 18 miljoner euro.

Beträffande räntestödet för näringsverksamhet på landsbygden

föreslås ett avdrag på 17 miljoner euro på grund av den låga ränte-

nivån och av att beviljandet av lån uppskjutits. Av avdraget är 8,5

miljoner euro en överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond. 

Beträffande de utgifter som betalas ur EU:s strukturfonder före-

slås ett avdrag på sammanlagt 13,3 miljoner euro när det gäller EU:s

medfinansiering. I fråga om motsvarande statliga medfinansiering

föreslås ett avdrag på sammanlagt 22,9 miljoner euro. De föreslagna

avdragen föranleds av mindre utbetalningar än beräknat enligt be-

villningsfullmakterna.

Omkostnader På grund av övergången till ett nytt lönesystem föreslås ett tillägg

av sammanlagt ca 3,2 miljoner euro till omkostnaderna.

På grund av prisstegringen på bränsle föreslås ett tillägg av sam-

manlagt 8,4 miljoner euro till försvarsmaktens, polisväsendets och

gränsbevakningsväsendets omkostnader.

Till fångvårdens omkostnader föreslås ett tillägg av 3,5 miljoner

euro till följd av att antalet fångar ökat och för tryggande av verk-

samhetsbetingelserna inom fångvården.

För förnyande av tullverkets kontorsautomationssystem föreslås

8,2 miljoner euro.

Till följd av att behovet av tjänster inom informationsförvaltning-

en på statsrådsnivå har ökat och utvidgats föreslås att omkostnader-

na för enheten för statsrådets informationsförvaltning höjs med 1,2

miljoner euro.

Till Patent- och registerstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg

av 3,0 miljoner euro för förnyande av datasystemen vid företags-

och sammanslutningslinjen. Projektet finansieras också av anslaget

för främjande av produktiviteten (28.80.27).

Räntor på statsskulden Det beräknas att ränteutgifterna blir 114 miljoner euro mindre än

vad som budgeterats tidigare, eftersom behovet att uppta nya lån har

minskat, räntenivån är lägre än beräknat och upptagandet av kort-

fristiga lån koncentreras till slutet av året.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2005 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 

huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd

budget

(budget+

I tilläggsb.)

Regeringens

proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 97 461 000 - 97 461 000

22. Republikens president 8 583 000 - 8 583 000

23. Statsrådet 49 520 000 120 000 49 640 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 836 415 000 1 630 000 838 045 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 671 305 000 10 287 000 681 592 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 534 926 000 3 594 000 1 538 520 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 172 654 000 37 116 000 2 209 770 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 573 146 000 27 566 000 5 600 712 000

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 222 221 000 -15 077 000 6 207 144 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings-

område 2 728 858 000 7 030 000 2 735 888 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 812 634 000 12 060 000 1 824 694 000

32. Handels- och industriministeriets förvaltnings-

område 993 729 000 -6 130 000 987 599 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltnings-

område 10 035 251 000 -48 873 000 9 986 378 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 202 641 000 -34 378 000 2 168 263 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 693 971 000 -4 350 000 689 621 000

36. Räntor på statsskulden 2 394 000 000 -114 000 000 2 280 000 000

Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 38 027 315 000 -123 405 000 37 903 910 000

37. Minskning av statsskulden 2 196 854 000 1 427 080 000 3 623 934 000

Sammanlagt 40 224 169 000 1 303 675 000 41 527 844 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2005 och de nu föreslagna ändringarna i inkomst-

posterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd

budget

(budget+

I tilläggsb.)

Regeringens

proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 31 378 908 000 517 000 000 31 895 908 000

12. Inkomster av blandad natur 4 729 214 000 738 063 000 5 467 277 000

13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 063 657 000 6 612 000 1 070 269 000

15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 3 052 390 000 42 000 000 3 094 390 000

Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 40 224 169 000 1 303 675 000 41 527 844 000

 Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01) - - -

Sammanlagt 40 224 169 000 1 303 675 000 41 527 844 000



II tilläggsbudgeten för 2005

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 e

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 517 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 249 000 000

01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg i..................................... 249 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 84 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................... 70 000 000

02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg i ...................................... 14 000 000

08. Acciser i -37 000 000

01. Tobaksaccis, tillägg i ........................................................................ 33 000 000

05. Läskedrycksaccis, tillägg i................................................................ 2 000 000

07. Energiskatter, minskning i................................................................ -77 000 000

08. Skatt som hänför sig till miljöstyrning av dryckesförpackningar, till-

lägg i ................................................................................................. 5 000 000



Avdelning 12 13

10. Övriga skatter i 221 000 000

03. Bilskatt, tillägg i ............................................................................... 110 000 000

05. Överlåtelseskatt, tillägg i .................................................................. 111 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 738 063 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i -18 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, minskning i -18 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde i 5 000 000

47. Utsökningsavgifter, tillägg i ............................................................. 5 000 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 4 800 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg i.............................................................................................. 4 800 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 52 317 000

63. Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsan-

stalters vägnar, tillägg i..................................................................... 7 000 000

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg i ............. 30 137 000

90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna 

medel, tillägg i .................................................................................. 15 180 000

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde i ..... —

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i -358 800 000

01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garanti-

fond för jordbruket, minskning i ...................................................... -358 800 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 13 160 000

24. Vägverkets inkomster, tillägg i......................................................... 6 450 000

40. Inkomster av banhållningen, tillägg i ............................................... 6 520 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i................................................................................ 190 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i 45 000 000

98. Återbäringar av statsunderstöd, tillägg i........................................... 45 000 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i -45 130 000

40. Inkomster från Europeiska socialfonden, minskning i ..................... -45 130 000



Avdelning 1314

39. Övriga inkomster av blandad natur i 1 021 734 000

01. Böter, tillägg i ................................................................................... 6 000 000

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i ............................. 1 015 734 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 6 612 000

03. Dividendinkomster i 6 612 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ............................................................. 6 612 000

Avdelning 15

15. LÅN i 42 000 000

01. Lån som återbetalas till staten i 42 000 000

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tillägg i ..................... 42 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 303 675 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 e

23. STATSRÅDET i 120 000

02. Statsrådets kansli i 120 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg i 120 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 1 630 000

01. Utrikesförvaltningen i 1 130 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 1 130 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 500 000

22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslags-

anslag) i ............................................................................................ —

25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), till-

lägg i ................................................................................................. 500 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 10 287 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 3 912 000

22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 612 000

29. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i...................................... 700 000

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsan-

slag), tillägg i .................................................................................... 2 600 000

10. Domstolsväsendet i 2 900 000

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 500 000

29. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i...................................... 1 400 000



Huvudtitel 2616

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp i 5 000

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader 

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

50. Verkställighet av straff i 3 470 000

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

tillägg i.............................................................................................. 3 470 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 594 000

05. Länsstyrelserna i 250 000

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 250 000

07. Häradena i 178 000

21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.. 178 000

75. Polisväsendet i 671 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 671 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 2 319 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i.............................................................................................. 2 174 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år) i................................................................................................. 145 000

97. Understöd åt kommuner i 10 476 000

32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindel-

ningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) i .... —

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-

slag), tillägg i .................................................................................... 10 000 000

36. Statsbidrag till kommuner och samkommuner för kostnader i anslut-

ning till naturkatastrofen i Asien (fast anslag) i ............................... 476 000

98. Utveckling av regionerna i -10 300 000

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-

turfondsprogram (förslagsanslag), minskning i................................ -9 300 000

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minsk-

ning i ................................................................................................. -1 000 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 37 116 000

01. Försvarsministeriet i 3 975 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 3 945 000

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

10. Försvarsmakten i 33 141 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år), tillägg i 10 134 000

17. Reparation av ett Hornet 413-plan (reservationsanslag 3 år) i ......... 15 100 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 7 907 000

30. Internationell fredsbevarande verksamhet i —

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet 

(förslagsanslag) i .............................................................................. —

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 27 566 000

01. Finansministeriet i 63 081 000

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 1 200 000

62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i -119 000

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen 

(reservationsanslag 3 år) i................................................................. 12 000 000

83. Kapitallån till Solidium Oy (fast anslag) i........................................ 50 000 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i 7 000 000

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 7 000 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 12 966 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ................................ 12 966 000

40. Tullverket i 9 219 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 1 019 000

71. Anskaffning av ett system för kontorsautomation (reservationsan-

slag 3 år) i ......................................................................................... 8 200 000



Huvudtitel 2918

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-

förvaltningen i 7 000 000

26. EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................... 2 000 000

27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), tillägg i .... 5 000 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i 450 000

01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reser-

vationsanslag 2 år) i.......................................................................... —

28. Projektet för elektronisk identifikation och betalningar över nätet 

inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) i.......... 450 000

90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen i -84 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning i....... -84 000 000

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i 11 850 000

42. Stöd till rederier (förslagsanslag) i ................................................... 8 250 000

63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), 

tillägg i.............................................................................................. 3 600 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-

RÅDE i -15 077 000

01. Undervisningsministeriet i 1 000 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 8 000 000

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande 

för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), 

minskning i ....................................................................................... -7 000 000

07. Utbildningsstyrelsen i 36 000

21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 36 000

08. Internationellt samarbete i 3 000

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 3 000

10. Undervisning och forskning vid universitet i 11 000

23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 11 000



Huvudtitel 30 19

40. Allmänbildande utbildning i -18 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens 

driftskostnader (förslagsanslag), minskning i................................... -18 000 000

60. Yrkesutbildning i -2 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader 

(förslagsanslag), minskning i............................................................ -2 000 000

69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 2 000 000

34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos 

vuxna (reservationsanslag 3 år), tillägg i.......................................... 2 000 000

70. Studiestöd i 30 000

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 30 000

90. Konst och kultur i 643 000

22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 232 000

26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 11 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg i.......................... 400 000

98. Idrottsverksamhet i 1 200 000

53. Understöd för kostnader för mediearrangemang i samband med VM 

i friidrott 2005 (fast anslag) i............................................................ 1 200 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 7 030 000

20. Jordbruk i -8 500 000

43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) i......................... —

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

minskning i ....................................................................................... -17 000 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 8 500 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 130 000

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 130 000



Huvudtitel 3120

50. Vattenhushållning i 13 200 000

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-

ningar (reservationsanslag 3 år), tillägg i ......................................... 3 250 000

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 9 950 000

60. Skogsbruk i —

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 

skogsbruk (fast anslag) i ................................................................... —

70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information i 590 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsan-

slag), tillägg i .................................................................................... 590 000

71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel i 62 000

21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livs-

medel (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......................................... 62 000

72. Livsmedelsverket i 30 000

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

73. Kontrollcentralen för växtproduktion i 49 000

21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 49 000

90. Förvaltning i 1 464 000

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 764 000

25. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 700 000

91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska 

skadenämnden i 5 000

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

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 12 060 000

01. Kommunikationsministeriet i 119 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i........... 119 000



Huvudtitel 31 21

24. Vägförvaltningen i 8 110 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 6 450 000

76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om all-

männa vägar (förslagsanslag), tillägg i............................................. 4 300 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning i................................ -2 640 000

30. Sjöfartsverket i -4 500 000

78. Vissa vattenvägprojekt (förslagsanslag), minskning i...................... -4 500 000

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik i -8 000 000

41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passa-

gerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteck-

ningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag), minskning i -8 000 000

40. Banförvaltningscentralen i 12 120 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 6 520 000

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 900 000

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 4 700 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 311 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 71 000

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 

skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................................. 240 000

70. Kommunikationsverket i —

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

72. Ersättningar och understöd för kommunikation i 5 900 000

43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsan-

slag 3 år) i ......................................................................................... 5 900 000

80. Meteorologiska institutet i —

21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i —

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-

råde i -2 000 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-

mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), 

minskning i ....................................................................................... -2 000 000
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Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i -6 130 000

10. Förvaltning i 270 000

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 270 000

20. Teknologi- och innovationspolitik i —

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

30. Företagspolitik i -16 000 000

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 3 000 000

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

43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), minsk-

ning i ................................................................................................. -5 000 000

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (för-

slagsanslag), minskning i.................................................................. -3 000 000

62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag), minskning i ............................................................................. -11 000 000

60. Energipolitik i 9 600 000

41. Understöd för byggande av försöksanläggningar (reservationsanslag 

3 år) i................................................................................................. 9 600 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE i -48 873 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i 3 975 000

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 190 000

29. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av 

datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsan-

slag 3 år), tillägg i ............................................................................. 3 225 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................... 560 000

03. Arbetslöshetsnämnden i 6 000

21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 6 000
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04. Prövningsnämnden i 250 000

21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 250 000

08. Folkhälsoinstitutet i 20 800 000

26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg i ............... 20 800 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i 20 000

21. Omkostnader för social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 20 000

10. Strålsäkerhetscentralen i 360 000

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 360 000

15. Utjämning av familjekostnader i 150 000

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adop-

tion (förslagsanslag), tillägg i ........................................................... 150 000

17. Utkomstskydd för arbetslösa i -16 000 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning i..... -9 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), minskning i............................................................ -2 000 000

55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), minskning i . -5 000 000

18. Sjukförsäkring i -45 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag), minskning i............................................................ -45 000 000

19. Pensionsförsäkring i -18 000 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-

retagare (förslagsanslag), minskning i.............................................. -8 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-

slagsanslag), minskning i.................................................................. -10 000 000

21. Frontveteranpensioner i -2 000 000

52. Fronttillägg och bostadsbidrag (förslagsanslag), minskning i.......... -2 000 000

28. Annat utkomstskydd i 6 000 000

60. Pensionsbidrag för långtidsarbetslösa (förslagsanslag), tillägg i ..... 6 000 000

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

39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det so-

ciala området (reservationsanslag 2 år), tillägg i.............................. 400 000



Huvudtitel 3424

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården i 166 000

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 

tillägg i.............................................................................................. 166 000

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -34 378 000

01. Arbetsförvaltningen i 68 000

21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 66 000

22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 2 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i -5 000 000

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 

(förslagsanslag), minskning i............................................................ -4 000 000

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i -1 000 000

06. Arbetskraftspolitiken i -29 446 000

21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 554 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i.......................... -30 000 000

07. Flykting- och migrationsärenden i —

29. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i ..................... —

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -4 350 000

01. Miljöministeriet i 100 000

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 100 000

10. Miljövård i -3 950 000

27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg i .................... 1 000 000

66. Avfallsunderstöd för uttjänta bilar (reservationsanslag 3 år), minsk-

ning i ................................................................................................. -6 000 000

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg i ...................... 1 050 000
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20. Samhällen, användning av områden och naturvård i 300 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 300 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i -800 000

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i -800 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i -114 000 000

01. Ränta på skulden i euro i -122 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning i..................... -122 000 000

09. Övriga utgifter för statsskulden i 8 000 000

21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), till-

lägg i ................................................................................................. 8 000 000

Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 1 427 080 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 1 427 080 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) i ................ 1 427 080 000

Anslagens totalbelopp:

1 303 675 000
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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 249 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit och de förhandsuppgifter som erhållits

då beskattningen för 2004 färdigställts beräk-

nas i samfundsskatt inflyta 3 976 000 000 euro

och det sammanlagda beloppet under momen-

tet uppgå till 12 486 000 000 euro.

2005 II tilläggsb. 249 000 000

2005 I tilläggsb. 264 000 000

2005 budget 11 973 000 000

2004 bokslut 12 299 906 659

2003 bokslut 11 811 901 257

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 70 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet

under momentet stiga till 11 078 000 000 euro.

2005 II tilläggsb. 70 000 000

2005 budget 11 008 000 000

2004 bokslut 10 605 034 368

2003 bokslut 10 264 105 058
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02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 14 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet

under momentet stiga till 450 000 000 euro.

2005 II tilläggsb. 14 000 000

2005 budget 436 000 000

2004 bokslut 428 359 909

2003 bokslut 396 248 130

08. Acciser

01. Tobaksaccis

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 33 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Eftersom skatteunderlaget

i fråga om tobaksprodukter i Finland behållits

bättre än vad som kunnat förutses och på basis

av det belopp som influtit beräknas det sam-

manlagda beloppet under momentet stiga till

603 000 000 euro.

2005 II tilläggsb. 33 000 000

2005 budget 570 000 000

2004 bokslut 600 495 336

2003 bokslut 591 953 054

05. Läskedrycksaccis

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet

under momentet stiga till 38 000 000 euro.

2005 II tilläggsb. 2 000 000

2005 budget 36 000 000

2004 bokslut 39 127 018

2003 bokslut 37 475 084

07. Energiskatter

Under momentet avdras 77 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet

under momentet stanna vid 2 933 000 000 eu-

ro. I inkomstposten har beaktats den lagänd-

ring som trädde i kraft den 1 juli 2005 genom

vilken accisen på och stödet för bränntorv upp-

hävdes.

2005 II tilläggsb. -77 000 000

2005 budget 3 010 000 000

2004 bokslut 2 901 202 897

2003 bokslut 2 865 449 572

08. Skatt som hänför sig till miljöstyrning av

dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I och med preciseringen

av skatteunderlaget och på basis av det belopp

som influtit beräknas det sammanlagda belop-

pet under momentet uppgå till 18 000 000 eu-

ro.

2005 II tilläggsb. 5 000 000

2005 budget 13 000 000

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 110 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet

under momentet stiga till 1 310 000 000 euro.
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2005 II tilläggsb. 110 000 000

2005 budget 1 200 000 000

2004 bokslut 1 234 906 994

2003 bokslut 1 206 651 783

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 111 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet

under momentet stiga till 535 000 000 euro.

2005 II tilläggsb. 111 000 000

2005 I 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

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-

valtningsområde

Under momentet avdras 18 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av

minskningen av de ersättningar FN betalar för

löneutgifter till följd av hemförlovningen av

Finlands FN-avdelning i Eritrea i juni 2005.

2005 II tilläggsb. -18 000

2005 budget 1 390 000

2004 bokslut 3 090 444

2003 bokslut 2 562 950

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

47. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av att

det penningbelopp som indrivs genom utsök-

ning ökar.

2005 II tilläggsb. 5 000 000

2005 budget 48 000 000

2004 bokslut 45 115 404

2003 bokslut 47 419 272

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-

riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 4 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget i inkomsterna

föranleds 3 200 000 euro av olika ersättningar

för kostnader som gäller internationell fredsbe-

varande verksamhet och 1 600 000 euro av

ränteinkomster och andra inkomster enligt

FM5-systemet vilka hänför sig till anskaff-

ningarna av Hornet-jaktplan.

2005 II tilläggsb. 4 800 000

2005 I tilläggsb. 15 100 000

2005 budget 2 650 000

2004 bokslut 9 094 382

2003 bokslut 21 273 472
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28. Finansministeriets förvaltningsområde

63. Gottgörelser för pensionsavgifter som

betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av  7 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget i inkomsterna

föranleds av att beloppet av de ersättningar

som andra pensionsanstalter betalat till staten

och som motsvarar den pensionsutgift som inte

hör till de som staten slutgiltigt skall svara för

har varit större än beräknat. De utgifter som

motsvarar ökningen i de inkomster som beräk-

nas inflyta har budgeterats under moment

28.07.83.

2005 II tilläggsb. 7 000 000

2005 budget 6 000 000

2004 bokslut 4 157 544

87. Inkomster av stabiliseringen av finans-

marknaden

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 30 137 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget är 5 259 000

euro tilläggsprestationer som Andelslaget Tra-

deka intäktsfört till staten efter att sanerings-

programmet avslutats och 24 878 000 euro det

skuldkapital inberäknat räntor som Andelsla-

get Tradeka har betalt.

2005 II tilläggsb. 30 137 000

2005 I tilläggsb. 4 480 000

2005 budget 10 000 000

2004 bokslut 146 480 733

2003 bokslut 107 866 106

90. Uppbördsprovision för Europeiska unio-

nens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av  15 180 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

kalkylen har preciserats i fråga om de traditio-

nella egna medel som inflyter.

2005 II tilläggsb. 15 180 000

2005 budget 19 420 000

2004 bokslut 31 546 869

2003 bokslut 25 395 063

99. Övriga inkomster inom finansministeri-

ets förvaltningsområde

Motiveringen till momentet ändras så att in-

komster som föranleds av återbetalning av ka-

pitallån och utgifter som föranleds av beviljan-

de av kapitallån inte kan redovisas som netto

under momentet.

F ö r k l a r i n g :  Den utgift om 50 000 000

euro som beviljats under moment 12.28.99 i

den första tilläggsbudgeten för 2005 och som

redovisats som netto och beviljats för betalning

av ett till Solidium Oy beviljat kapitallån har

med anledning av ett fel i budgeteringen om-

budgeterats som anslag under moment

28.01.83.

Inkomstposten under momentet ändras inte

med anledning av det ovan anförda.

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. 4 700 000

2005 budget 66 000 000

2004 bokslut 139 905 379

2003 bokslut 49 880 804
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30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

01. Inkomster från garantisektionen vid

EU:s utvecklings- och garantifond för jordbru-

ket

Under momentet avdras 358 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I totalinkomsten i budge-

ten för 2005 har beaktats de inkomster för vil-

kas vidkommande EU-institutionen fattar be-

slut om utbetalning år 2005. I totalinkomsten i

budgeten för 2005 har som EU:s andel av EU:s

inkomststöd beaktats 515 372 000 euro. EU

har ändrat betalningstidpunkten för direktstöd

(rådets förordning EG 1782/2003) från år 2005

så att stöden i medlemsländerna kan betalas till

jordbrukarna tidigast från den 1 december.

Med anledning av ändringen fattar EU-institu-

tionen beslut om EU:s andel när det gäller stö-

det för jordbruksgrödor först i januari och EU:s

andel betalas till Finland i februari. I december

betalas uppskattningsvis 358 800 000 euro i

stöd för jordbruksgrödor, motsvarande EU:s

andel antecknas som inkomst för år 2006 och

de inkomster som inflyter år 2005 minskar

med nämnda belopp. Tidigare kunde stöden

betalas redan i november varvid EU-institutio-

nen fattade beslutet i december och EU:s andel

betaldes till Finland i januari.

2005 II tilläggsb. -358 800 000

2005 budget 877 897 000

2004 bokslut 791 801 614

2003 bokslut 818 297 940

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

24. Vägverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 6 450 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av det

TEN-stöd som EU beviljar.

2005 II tilläggsb. 6 450 000

2005 I 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 6 520 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av det

TEN-stöd som EU beviljar.

2005 II tilläggsb. 6 520 000

2005 I 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 190 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget motsvarar

36 000 euro det beräknade anslaget för minis-

teriets andel av den av EU beviljade fjärde be-

talningsposten för forskningsprojektet ERA-

NET Transport och 37 000 euro det beräknade

anslaget för ministeriets andel av den av EU

beviljade första betalningsposten för forsk-

ningsprojekt Europolar ERA-NET, 39 000

euro det beräknade anslaget för ministeriets

andel av den av EU beviljade första betalnings-

posten för projekten för utredning av VIKING

MIP 2004 samt 7 000 euro det beräknade an-

slaget för ministeriets andel av den av EU be-

viljade första betalningsposten för projekten

för genomförande av VIKING MIP 2004.

Motsvarande anslagsökning har antecknats un-

der moment 31.01.22. Av tillägget motsvarar

45 000 euro det beräknade anslaget för minis-

teriets andel av det av EU beviljade stödet för

IMAGE-projektet och 16 000 euro det beräk-



12.3332

nade anslaget för ministeriets andel av den av

EU beviljade första betalningsposten för pro-

jekten för utredning av VIKING MIP 2004

samt 10 000 euro det beräknade anslaget för

ministeriets andel av den av EU beviljade för-

sta betalningsposten för projekten för genom-

förande av VIKING MIP 2004. Motsvarande

anslagsökning har antecknats under moment

31.60.63.

2005 II tilläggsb. 190 000

2005 I tilläggsb. 15 700 000

2005 budget 29 399 000

2004 bokslut 24 908 639

2003 bokslut 5 307 974

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 45 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget i inkomsterna

föranleds huvudsakligen av rättelser av redovi-

sade löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-

mier åren 1995—1998.

2005 II tilläggsb. 45 000 000

2005 I tilläggsb. 8 500 000

2005 budget 30 000 000

2004 bokslut 33 279 397

2003 bokslut 31 213 795

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

40. Inkomster från Europeiska socialfonden 

Under momentet avdras 45 130 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

omsättningshastigheten för användningen av

fullmakten och för utbetalningarna har mattats

av och bokföringssättet har ändrats samt av att

poster som inte berättigar till stöd och återkrav

har avdragits från ansökningarna om utbetal-

ning. De inkomster som inflyter från gemen-

skapsinitiativprogrammet Equal ökar till följd

av en snabbare behandling av ansökningarna

om utbetalning.

2005 II tilläggsb. -45 130 000

2005 budget 165 130 000

2004 bokslut 138 451 113

2003 bokslut 170 572 830

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 6 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet

som inflyter under momentet stiga till

71 000 000 euro.

Ändringar i influtna inkomster €

Programperioden 2000—2006

Mål 1-program -20 460 000

Mål 2-program -9 790 000

Mål 3-program -20 670 000

Gemenskapsinitiativ Equal 5 790 000

Sammanlagt -45 130 000
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2005 II tilläggsb. 6 000 000

2005 budget 65 000 000

2004 bokslut 66 693 166

2003 bokslut 63 037 399

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 1 015 734 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av försälj-

ningen av aktier beräknas det sammanlagda

beloppet som inflyter under momentet stiga till

ca 1 490 828 000 euro.

2005 II tilläggsb. 1 015 734 000

2005 I 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 6 612 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas det sammanlagda beloppet

under momentet stiga till 742 047 000 euro.

2005 II tilläggsb. 6 612 000

2005 I tilläggsb. 175 435 000

2005 budget 560 000 000

2004 bokslut 820 640 400

2003 bokslut 603 471 355
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Avdelning 15

LÅN

01. Lån som återbetalas till staten

02. Återbetalningar på statens lån till affärs-

verk

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 42 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

Senatfastigheter amorterar 42 miljoner euro på

sitt lån från staten.

2005 II tilläggsb. 42 000 000

2005 budget 159 250 000

2004 bokslut 86 134 452

2003 bokslut 108 564 170
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A N S L A G

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

120 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av utgifter som föranleds av förbere-

delserna för inrättandet av EU:s kemikalieverk

i Helsingfors.

2005 II tilläggsb. 120 000

2005 I tilläggsb. 206 000

2005 budget 21 738 000

2004 bokslut 20 026 000

2003 bokslut 21 430 000
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Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 130 000 euro. 

Benämningen på 13 tjänster som biståndsråd

ändras till utrikesråd (lönegrunderna 6 A27, 2

A28 samt inom utrikesförvaltningens lönesys-

tem svårighetsgraderna 1 11B, 12A, 13A och 2

13B).

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 676 000 euro av kostnader på

grund av naturkatastrofen i Asien och 454 000

euro av förbättrande av krisberedskapen inom

utrikesförvaltningen.

2005 II tilläggsb. 1 130 000

2005 I tilläggsb. 1 358 000

2005 budget 174 875 000

2004 bokslut 172 028 000

2003 bokslut 161 928 916

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av Finlands freds-

bevarande styrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen för momentet ändras

som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

dispositionsplan I tilläggsb. II tilläggsb.

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 - -238 000 168 000

03. Utgifter för den fredsbevarande 

operationen i Liberia (UNMIL-

operationen) 192 000 - +7 000 199 000
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F ö r k l a r i n g :  Tilläggsbehovet av

465 000 euro under punkt 08. i dispositionspla-

nen föranleds av en utökning av Finlands

fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-

operationen) från 82 personer till 92 personer.

Tilläggsbehovet av 7 000 euro under punkt 03.

i dispositionsplanen föranleds av en höjning av

arbetsgivares pensionsavgifter. Till disposi-

tionsplanen har fogats en ny punkt 10. AMIS

II-operationens utgifter, eftersom Finland i en-

lighet med beslutet av den 1 september 2004

som ett led i EU:s åtgärder deltar i Afrikanska

unionens AMIS II-operation i Sudan. Opera-

tionen föranleder utgifter om sammanlagt

19 000 euro år 2005. Ovan nämnda tilläggsbe-

hov i dispositionsplanen finansieras med änd-

ringar under punkt 02. Utgifter för Finlands

FN-avdelning i Eritrea (UNMEE-operationen)

och punkt 05. Gemensamma utgifter i disposi-

tionsplanen.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 I 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

500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av finansiering i form av ett engångs-

belopp som anvisas Crisis Management Initia-

tive ry (CMI) för civil krishanteringsverksam-

het.

2005 II tilläggsb. 500 000

2005 I tilläggsb. 124 000

2005 budget 14 392 000

2004 bokslut 10 313 260

2003 bokslut 10 925 237

04. Utgifter för Finlands fredsbevaran-

de styrka i Kosovo (KFOR-opera-

tionen) 24 523 000 +2 105 000 - 26 628 000

05. Gemensamma utgifter 2 190 000 - -253 000 1 937 000

06. Utgifter för Finlands fredsbevaran-

de 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 fredsbevaran-

de styrka i Afghanistan (ISAF-

operationen) 5 860 000 - +465 000 6 325 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer, för eventuella nya 

fredsbevarande operationer samt för 

andra utgifter för den fredsbevaran-

de verksamheten 2 669 000 -2 469 000 - 200 000

10. AMIS II-operationens utgifter - - +19 000 19 000

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

22. Vissa verks omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

612 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 600 000 euro av utgifter av en-

gångsnatur för utvecklandet av justitieförvalt-

ningens datasystem och 12 000 av övergången

till ett nytt lönesystem.

2005 II tilläggsb. 612 000

2005 I tilläggsb. 138 000

2005 budget 6 450 000

2004 bokslut 7 214 000

2003 bokslut 6 992 000

29. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av utgifterna för undersökning av

olyckor.

2005 II tilläggsb. 700 000

2005 budget 500 000

2004 bokslut 1 250 585

2003 bokslut 1 975 750

51. Vissa ersättningar och understöd som

betalas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 600 000 euro till punkten Ersättningar för

brottsskador samt ersättningar som skall beta-

las till oskyldigt häktade och dömda i disposi-

tionsplanen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning av utgifterna för ersätt-

ning för brottsskador.

2005 II tilläggsb. 2 600 000

2005 budget 9 100 000

2004 bokslut 10 332 683

2003 bokslut 10 468 718

10. Domstolsväsendet

23. Omkostnader för övriga domstolar (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av utgifter av engångsnatur på

500 000 euro för att råda bot på anhopningen

av besvär gällande bilskatt, 650 000 euro för

att råda bot på anhopningen vid försäkrings-
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domstolen samt 350 000 euro för förnyande av

den digitala rättssalsteknologin.

2005 II tilläggsb. 1 500 000

2005 I tilläggsb. 3 225 000

2005 budget 197 820 000

2004 bokslut 197 376 000

2003 bokslut 189 533 000

29. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning av utgifterna för skade-

stånd.

2005 II tilläggsb. 1 400 000

2005 budget 6 400 000

2004 bokslut 5 685 559

2003 bokslut 6 950 018

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentkla-

gonämndens omkostnader (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att anslaget blir ett nettoanslag.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 5 000

2005 I tilläggsb. 403 000

2005 budget 20 800 000

2004 bokslut 20 714 000

2003 bokslut 17 826 000

50. Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

3 470 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tilläggsanslaget föran-

leds 10 000 euro av övergången till ett nytt lö-

nesystem och 1 260 000 euro av en ökning av

antalet fångar samt 2 200 000 euro av utgifter

av engångsnatur för tryggandet av fångvårds-

väsendets verksamhetsförutsättningar och ut-

vecklandet av datasystemen inom fångvården.

2005 II tilläggsb. 3 470 000

2005 I tilläggsb. 2 319 000

2005 budget 183 150 000

2004 bokslut 180 403 000

2003 bokslut 173 640 000
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05. Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds närmast av den reform som gäller

medling vid brott.

2005 II tilläggsb. 250 000

2005 I tilläggsb. 888 000

2005 budget 52 110 000

2004 bokslut 51 480 000

2003 bokslut 49 675 000

07. Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

178 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 37 000 euro av övergången till

ett nytt lönesystem, 91 000 euro av en utgift av

engångsnatur för hyra och utrustning för tem-

porära lokaliteter för Pedersöre härad och

50 000 euro av att planeringen av Pedersöre

nya häradsämbete inleds.

2005 II tilläggsb. 178 000

2005 I 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

671 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 250 000 euro av kostnader som

naturkatastrofen i Asien orsakat polisen,

221 000 euro av en särskild ersättning som be-

talats för VM-tävlingarna i friidrott och

200 000 euro av prisstegringen på bränsle.
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2005 II tilläggsb. 671 000

2005 I tilläggsb. 17 813 000

2005 budget 556 955 000

2004 bokslut 554 289 000

2003 bokslut 532 221 000

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 174 000 euro.

Vid gränsbevakningsväsendet indras en

tjänst som generalmajor eller konteramiral

(A31) och inrättas samtidigt en tjänst som ge-

neral eller amiral (A31).

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 1 330 000 euro av övergången

till ett nytt lönesystem och 350 000 euro av

prisstegringen på bränsle.

2005 II tilläggsb. 2 174 000

2005 I tilläggsb. 4 192 000

2005 budget 192 510 000

2004 bokslut 191 092 000

2003 bokslut 185 743 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfar-

koster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 145 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är avsett för så-

dana utgifter enligt leveransavtalet som föran-

leds av ändringar i index i fråga om de utgifter

vilka föranleddes av den fullmakt för beställ-

ning av två bevakningsfartyg i Tursas-klassen

som beviljades i den första tilläggsbudgeten

för 2003.

2005 II tilläggsb. 145 000

2004 bokslut 8 957 000

2003 bokslut 13 305 000

97. Understöd åt kommuner

32. Sammanslagningsunderstöd till kommu-

nerna och kommunindelningen samt understöd

till kommunsamarbete (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att i samband med sådana ändringar i kom-

munindelningen som görs 2005 och som träder

i kraft vid ingången av 2006 kan förbindelser

ingås om betalning av stöd för investerings-

och utvecklingsprojekt 2006 till ett belopp av

högst 1 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av fullmakt för-

anleds av att den bestämmelse i kommunindel-

ningslagen som gäller stöd för investerings-

och utvecklingsprojekt inte då budgeten för

2005 och den första tilläggsbudgeten för sam-

ma år bereddes gällde kommunsammanslag-

ningar som genomförs efter ingången av 2006.

En lag om ändring av kommunindelningslagen

trädde i kraft den 1 april 2005 och i den för-

längdes giltighetstiden för den tidsbundna be-

stämmelsen om stöd för investerings- och ut-

vecklingsprojekt så att den tillämpas på änd-

ringar i kommunindelningen som träder i kraft

vid ingången av åren 2006—2009.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.
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2005 II tilläggsb. —

2005 budget 41 000 000

2004 bokslut 7 344 117

2003 bokslut 7 932 102

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna

enligt prövning (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

10 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att kommunernas ekonomi är

sämre än vad som förutsetts. Arbetskonflikter-

na våren 2005 har bidragit till att kommuner-

nas ekonomi försämrats.

2005 II tilläggsb. 10 000 000

2005 budget 30 000 000

2004 bokslut 48 068 000

2003 bokslut 47 092 000

36. Statsbidrag till kommuner och samkom-

muner för kostnader i anslutning till naturka-

tastrofen i Asien (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

476 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att de extra kostnaderna för efter-

vården i samband med krisen i Asien är större

än beräknat.

2005 II tilläggsb. 476 000

2005 I tilläggsb. 1 250 000

98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingsfon-

dens deltagande i EU:s strukturfondsprogram

(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

9 300 000 euro. 

Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att bevillningsfullmakten höjs från

159 311 000 euro till 159 811 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att utbetalningarna för projekt som

finansieras ur Europeiska regionala utveck-

lingsfonden år 2005 är mindre än beräknat.

Ökningen av bevillningsfullmakten med

500 000 euro föranleds av att vissa projekt

inom mål 1-programmet i östra Finland vilka

ursprungligen hade planerats för 2006 har tidi-

garelagts. Avsikten är att en motsvarande

minskning av bevillningsfullmakten beaktas i

propositionen om komplettering av budgetpro-

positionen för 2006.

2005 II tilläggsb. -9 300 000

2005 I 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)

Från anslaget under momentet avdras

1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av mindre utbetalningar till strukturfon-

derna än beräknat.

2005 II tilläggsb. -1 000 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 29 402 000

2004 bokslut 26 448 694

2003 bokslut 23 088 338
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01. Försvarsministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvars-

ministeriets förvaltningsområde (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

3 945 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av de tilläggsanslag som beviljats

under moment 27.10.16 och 27.10.21.

2005 II tilläggsb. 3 945 000

2005 I 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

30 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 30 000

2005 I 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)

Under momentet beviljas ett tillägg av

10 134 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under mo-

mentet så att av anslaget får 493 248 000 euro

användas till betalning av utgifter för tidigare

beviljade beställningsfullmakter och till utgif-

ter för ändringar i index och valutakurser i an-

slutning till dem.

F ö r k l a r i n g :  Skillnaden mellan de till-

läggsbehov som uppkommer på grund av steg-

ringen i index och valutakurser i anslutning till

beställningsfullmakterna och de avdrag som

nedgången i index och valutakurser i anslut-

ning till beställningsfullmakterna medför be-

räknas förorsaka utgifter om 21 163 182 euro

2005.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgif-

ter för ändringar i index och valutakurser, vilka

grundar sig på mer detaljerade kalkyler per be-

ställningsfullmakt än tidigare.

De utgifter för staten som förbindelser och

avtal i anslutning till användningen av fullmakt

föranleder ändras inte med anledning av det

som anförts ovan.
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2005 II tilläggsb. 10 134 000

2005 I tilläggsb. -16 416 000

2005 budget 577 129 000

2004 bokslut 571 565 000

2003 bokslut 519 000 000

17. Reparation av ett Hornet 413-plan (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 100 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föran-

leds av reparation och modifiering av ett Hor-

net 413-plan.

Betalningar enligt maximibeloppet för ansla-

get kan bindas till en branschbeskrivande pris-

utveckling fr.o.m. det tredje kvartalet 2005.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten med anslaget är

att flygvapnets Hornet 413-plan som fick ska-

dor vid en flygolycka repareras och modifieras

till ett tvåsitsigt skolflygplan. För tillfället har

flygvapnet med tanke på verksamheten ett för

litet antal tvåsitsiga flygplan och om redan ett

flygplan får skador fördröjs hela pilotutbild-

ningen vid flygvapnet.

Avsikten är att eventuella index- och valuta-

kursutgifter för de utgifter som föranleds av re-

parationen och modifieringen av Hornet 413-

planet finansieras av anslaget under moment

27.10.16.

2005 II tilläggsb. 15 100 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

7 907 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 7 800 000 euro av prisstegring-

en på de flygbränslen som flygvapnet använder

och 107 000 euro av övergången till ett nytt lö-

nesystem vid Försvarsförvaltningens bygg-

verk. Avsikten är också att säkerhetsupplagen

skall fyllas på med det anslag som anvisats för

flygbränslen.

2005 II tilläggsb. 7 907 000

2005 I 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 under momentet ändras

som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

dispositionsplan  I tilläggsb. II tilläggsb.

Ändrad

dispositionsplan

01. Utgifter för militärobservatörsverk-

samheten       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                - -65 000 33 000

04. Utgifter för den fredsbevarande opera-

tionen i Liberia (UNMIL-operationen)            36 000                - - 36 000
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F ö r k l a r i n g :  Tilläggsbehovet av

335 000 euro under punkt 07. i dispositionspla-

nen föranleds av kostnader för komplettering

och underhåll av och reservdelar till den led-

ningssystemutrustning som är avsedd för inter-

nationella uppgifter. Till dispositionsplanen

har fogats en ny punkt 12. Utgifter för AMIS

II-operationen, eftersom Finland enligt ett be-

slut som fattats den 9 december 2004 som ett

led i EU:s åtgärder deltar i Afrikanska unio-

nens AMIS II-operation i Sudan. Operationen

föranleder utgifter om sammanlagt 24 000

euro 2005. Tilläggsbehoven under ovan nämn-

da punkter i dispositionsplanen finansieras ge-

nom ändringar i dispositionsplanen av de an-

slag som sparas in under punkt 03. på grund av

att Finlands FN-avdelning i Eritrea hemförlo-

vas och av anslagen i reserv under punkt 20.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 50 475 000

2004 bokslut 50 127 933

2003 bokslut 50 989 624

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 styr-

kor för krishantering     16 000 000                -     +335 000    16 335 000

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-operatio-

nen)       5 900 000                - -       5 900 000

11. Utgifter för reparation och underhåll 

av material som evakueras i samband 

med UNMEE-operationen        444 000                - -        444 000

12. Utgifter för AMIS II-operationen                -                -   +24 000   24 000

20. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer och för förlängning av 

dem samt för eventuella nya fredsbe-

varande operationer        784 000 -79 000 -294 000 411 000

Sammanlagt     50 475 000 - - 50 475 000
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Statsrådet kan besluta om ägararrangemang till följd av vilka staten avstår från sitt ägande i Ka-

piteeli Oyj.

Dessutom berättigas finansministeriet att utan vederlag och i övrigt på de villkor som finansmi-

nisteriet närmare bestämmer till Åbo stad överlåta Runsala lägenhet RNr 1:3 (853-503-1-3), som

är belägen i Runsala by i Åbo stad, med undantag för två arealer på sammanlagt ca 121 hektar

vilka omfattar områden som behövs för försvarsmakten och Åbo universitet, tomterna nr 1 och 2

(853-67-21-1 och 853-67-21-2) i kvarter nr 21 i stadsdelen Runsala i Åbo stad, lägenheten Ruis-

salon korpi 853-503-1-2, likaså belägen i Runsala by i Åbo stad, samt en areal på ca 0,57 hektar

vattenområde som hör till den registrerade tomten nr 1 (853-61-15-1) i kvarter nr 15 i stadsdelen

Hamnen i Åbo stad och en areal på ca 3,49 hektar vattenområde som hör till den registrerade tom-

ten nr 2 (853-61-15-2) i kvarter nr 15 i stadsdelen Hamnen i Åbo stad.

F ö r k l a r i n g :  Kapiteeli Oyj

Innan statsrådet fattar ett beslut om ägararrangemangen skall det utredas vilka av Kapiteeli

Oyj:s fastigheter det är ändamålsenligt att lämna utanför överlåtelserna.

Staten fastställde år 1998 en fastighetsstrategi. I enlighet med strategin skall den del av statens

fastighetsegendom som staten eller statsbolagen inte behöver för sin egen verksamhet koncentre-

ras till ett fastighetsinvesteringsbolag som särskilt inrättas för detta ändamål. I detta syfte inrätta-

des det helt statsägda bolaget Kapiteeli Oyj, som inledde sin verksamhet den 1 januari 1999. Till

bolaget överfördes enligt apportvillkor fastighetsförmögenhet från Senatfastigheter (tidigare Sta-

tens fastighetsverk), Alko-Bolagen, koncernen Finlands Post och Egendomsförvaltninsbolaget

Arsenal Ab. Beloppet av statens apportinvestering var i det inledande skedet ca 268 miljoner eu-

ro.

Kapiteeli Oyj:s mål är att skapa förutsättningar att utvidga bolagets ägarbas genom att göra bo-

laget till ett intressant och lönsamt investeringsobjekt på kapitalmarknaden. Kapiteeli Oyj foku-

serar på att äga, hyra och utveckla affärs-, kontors- och hotellfastigheter. Bolagets fastighetsaf-

färsverksamhet är uppdelad i tre affärsverksamhetsenheter som koncentrerar sig på kontors- eller

affärsfastigheter, hotellfastigheter och fastighetsförsäljning. Kapiteeli Oyj:s i fastighetsegendom

bundna kapital uppgick till 1 188 miljoner euro i slutet av 2004. Kapiteeli Oyj:s dotterbolag sedan

2004, Ovenia Oy, har till uppgift att hyra ut, förvalta och underhålla fastigheter.

Som ett led i statens fastighetsstrategi har man som mål fastställt att Kapiteeli Oyj:s verksamhet

senast år 2005 skall ha utvecklats så, att staten delvis eller helt skall kunna avstå från sitt innehav

i bolaget. Både Kapiteeli Oyj och fastighetsinvesteringsmarknaderna har utvecklats i en gynnsam

riktning sedan bolaget inrättades. Som ett led i planerna att utvidga bolagets ägarbas såldes ak-

tierna i Kapiteeli Oyj:s dotterbolag Kruunuasunnot Oy till det helt statsägda Solidium Oy genom
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en affär som ingicks den 3 januari 2005. Kruunuasunnot Oy äger, förvaltar och utvecklar främst

bostäder som försvarsmakten använder.

Överlåtelse av område/Runsala

I syfte att registrera sin äganderätt ansökte finska staten den 4 november 1998 om lagfart på

Runsala lägenhet. Åbo stad ansökte på motsvarande sätt den 11 november 1998 om registrering

av fast besittningsrätt till de områden som omfattas av lägenheten.  Syftet med överlåtelsen av

området är att på ett permanent och tydligt sätt ordna ägande- och besittningsförhållandena på

Runsala, att trygga Runsalas unika natur- och kulturvärden och att beakta statens markanvänd-

ningsbehov. Överlåtelsen sker på villkor att Åbo stad förbinder sig att hos Västra Finlands miljö-

central ansöka om i naturvårdslagen avsedd fridlysning av de Natura 2000-områden som skyddas

med stöd av lagen och att samtidigt avstå från att kräva den ersättning för förlust av ekonomisk

nytta som med stöd av naturvårdslagen betalas till jordägaren med anledning av begränsningarna

i användningen av det område som skyddas. Åbo stad förbinder sig också att göra upp planer för

vård och användning av de naturskyddsområden som upprättas, vilka planer Västra Finlands mil-

jöcentral skall godkänna, att på egen bekostnad eller genom att ordna finansiering sköta de natur-

skyddsområden som staden äger och att på det sätt som förutsätts i den plan för vård och använd-

ning som gäller Runsala sörja för inventering och övervakning i anslutning till områdena och ta

fram de resurser som krävs för denna verksamhet. Vidare avstår Åbo stad från sin besittningsrätt

till de områden som förblir i statlig ägo. Det område som överlåts till Åbo stad omfattar ca 2 230

hektar, varav ca 1 330 hektar är vattenområde.

01. Finansministeriet

22. Omkostnader för enheten för statsrådets

informationsförvaltning (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av utgifter som den ökade och utvid-

gade serviceproduktionen medför. Enheten för

statsrådets informationsförvaltning producerar

informationsförvaltningstjänster för samtliga

ministerier och för övriga ämbetsverk som är

kansliets kunder. I fråga om finansieringen av

verksamheten i framtiden utreder man möjlig-

heterna att i högre grad än för närvarande över-

gå till kundfinansierad verksamhet.

2005 II tilläggsb. 1 200 000

2005 I tilläggsb. 32 000

2005 budget 6 953 000

2004 bokslut 7 752 000

2003 bokslut 7 298 000

62. Statlig medfinansiering för finansminis-

teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

119 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att genomförandet av projekt inom

ramen för programmen för gränsöverskridande

samarbete Interreg III A fördröjts.

2005 II tilläggsb. -119 000

2005 budget 169 000

2004 bokslut —

2003 bokslut 129 298

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och

informationsförvaltningen (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling av pro-

cesser inom ekonomi-, personal- och informa-

tionsförvaltningen som stöder statsförvaltning-
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en och för utveckling och anskaffning av sys-

tem i samma syfte. Anslaget får användas till

avlönande av personal motsvarande samman-

lagt högst 15 årsverken i uppgifter för viss tid.

F ö r k l a r i n g :  I syfte att öka produktivi-

teten och utveckla serviceförmågan och kvali-

teten inom förvaltningen pågår flera projekt

som syftar till att effektivera produktionen av

stödtjänster inom ekonomi-, personal- och in-

formationsförvaltningen. Avsikten är att med

anslaget under momentet finansiera utvecklan-

det av enhetliga processer och verksamhets-

modeller för stödtjänsterna som går att tilläm-

pa inom samtliga förvaltningsområden samt att

finansiera anskaffningen av de system som be-

hövs för förvaltningsområdenas gemensamma

serviceproduktion. Utvecklandet och anskaff-

ningen av gemensamma system minskar äm-

betsverkens utgifter under de kommande åren,

vilket kommer att beaktas som en faktor som

minskar utgiftstrycket i rambeslutet för åren

2007—2010.

2005 II tilläggsb. 12 000 000

83. Kapitallån till Solidium Oy (fast anslag)

Under momentet beviljas 50 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av det

kapitallån som beviljas det helt statsägda fast-

ighetsinvesteringsbolaget Solidium Oy.

F ö r k l a r i n g :  Kapiteeli Oyj återbetalar

till staten sitt kapitallån på 59 500 000 euro,

vilket i den ordinarie budgeten och den första

tilläggsbudgeten för innevarande år antecknats

som en inkomst under moment 12.28.99. Dess-

utom beviljar staten ett kapitallån på

50 000 000 euro till Solidium Oy. Arrange-

manget föranleds av att Kapiteeli Oyj:s dotter-

bolag Kruunuasunnot Oy den 2 januari 2005

överfördes som dotterbolag till Solidium Oy. I

syfte att möjliggöra affären har Kapiteeli Oyj

beviljat Kruunuasunnot Oy ett kapitallån på

59 500 000 euro som är avsett som ett tillfälligt

lån. Solidium Oy ansvarar för detta kapitallån

och finansierar arrangemanget genom ett kapi-

tallån på 50 000 000 euro som staten beviljar

på motsvarande villkor.

2005 II tilläggsb. 50 000 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut

63. Pensionsutgifter som andra pensionsan-

stalter skall svara för (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

7 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

beror på att man i samband med införandet av

systemet med sista pensionsanstalt (VILMA)

inte kunnat göra en exakt bedömning av an-

slagsbehovet. I enlighet med principen om sis-

ta pensionsanstalt fattas från och med ingången

av 2005 beslutet om pensionsansökan vid den

anstalt där den sista anställningen försäkrats,

även om personen i fråga fortsätter att arbeta

och inte ansöker om pension vid den pensions-

anstalt där den sista anställningen försäkrats.

Som en följd av detta har Statskontoret betalat

ut fler ålderspensioner inom den privata sek-

torn som beviljats personer som fyllt 63 än be-

räknat, också i sådana fall då StPL-anställning-

en ännu fortsätter. Ett motsvarande belopp in-

flyter som en inkomst under moment 12.28.63.

2005 II tilläggsb. 7 000 000

2005 budget 6 000 000

2004 bokslut 3 144 650
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39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

12 966 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av

tilläggsanslaget har som tillägg beaktats

5 866 000 euro, vilka föranleds av en ökning

av de inkomster som uppskattats i statsbudge-

ten för 2005 och som ligger till grund för av-

räkningen enligt självstyrelselagen för Åland

(1144/1991). Såsom tillägg har även beaktats

7 100 000 euro som föranleds av det slutliga

avräkningsbelopp för år 2004 som Ålandsdele-

gationen fastställt.

2005 II tilläggsb. 12 966 000

2005 I tilläggsb. 2 739 000

2005 budget 166 120 000

2004 bokslut 165 275 919

2003 bokslut 164 789 258

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 019 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av VM i friidrott. 

2005 II tilläggsb. 1 019 000

2005 I tilläggsb. 2 114 000

2005 budget 127 162 000

2004 bokslut 131 067 000

2003 bokslut 123 038 000

71. Anskaffning av ett system för kontorsau-

tomation (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 200 000 euro.

Anslaget får användas till att förnya tullver-

kets kontorsautomationssystem.

F ö r k l a r i n g :  Kontorsautomationssyste-

met Applix, som tullverket tog i bruk år 1991,

är föråldrat både vad gäller terminalutrustning-

en och serversystemet. Också systemets kapa-

citet och egenskaper är otillräckliga med tanke

på tullverkets aktuella behov, där betydelsen

av kommunikation via informationssystem

hela tiden ökar på både nationell nivå och EU-

nivå.

2005 II tilläggsb. 8 200 000

60. Senatfastigheter

Motiveringen till kapitlet ändras så, att Senatfastigheter berättigas att till Helsingfors universi-

tets fonder (självständig juridisk person) överlåta tomt nr 1 (91-2-27-1) i kvarter nr 27 i stadsdel

2 i Helsingfors stad, med en areal på 6 326 m
2

 jämte byggnader, och tomt nr 4 (91-2-28-4) i kvar-

ter nr 28, med en areal på 6 011 m
2

 jämte byggnader, till en köpesumma av sammanlagt 42 mil-

joner euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer. Till villkoren för affären

hör att Helsingfors universitets fonder betalar till Senatfastigheter den mervärdesskatt som skall

återbäras med anledning av affären.

F ö r k l a r i n g :  Det rör sig om fastigheterna Helsingfors universitets huvudbyggnad och bib-

liotek samt byggnaden Fabiania, vilka ligger i centrum av Helsingfors stad; huvudbyggnaden vid
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adressen Unionsgatan 34/Fabiansgatan 33, biblioteket vid adressen Unionsgatan 36 och byggna-

den Fabiania vid adressen Fabiansgatan 35. Avsikten är att fastigheterna också i fortsättningen

skall användas av universitetet. Bakgrunden till fastighetsköpet är oklarheter i fråga om ägande-

rätten. Genom den rättshandling som nu föreslås undanröjs dessa oklarheter.

Senatfastigheter återbetalar det upptagna statslånet år 2005 med ett belopp som motsvarar kö-

pesumman. Återbetalningen har beaktats som en inkomstökning i inkomstposten under moment

15.01.02 (Återbetalningar på statens lån till affärsverk). 

Beloppet av den mervärdesskatt som skall återbäras är ca 3,4 miljoner euro.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen

26. EU-ordförandeskap (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av ett ökat behov av tilläggspersonal

för EU-ordförandeskapet.

2005 II tilläggsb. 2 000 000

2005 budget 5 000 000

27. Främjande av produktiviteten (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

5 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så, att av

anslaget får användas ett belopp av samman-

lagt 800 000 euro till utgifter som föranleds av

den arbetsgrupp för utredning av kommun- och

servicestrukturerna som tillsatts för att bereda

kommun- och servicestrukturreformen. Av

detta belopp får anslag användas till avlönande

av personal motsvarande högst fyra årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Av anslaget under mo-

mentet har hittills reserverats sammanlagt 3,77

miljoner euro, vilka är avsedda att användas till

att finansiera genomförandet av projekt som

främjar effektivare förvaltningstjänster inom

inrikesministeriets och justitieministeriets för-

valtningsområden. 

Dessutom har ministerierna i fråga om kärn-

uppgifter inom sina respektive förvaltnings-

områden förberett och redan vid det här laget

överlämnat förslag om anvisande av samman-

lagt ca 7 miljoner euro under momentet för ge-

nomförande av sådana produktionsfrämjande

projekt vilkas produktivitetsnytta kan beaktas

som utgiftsavdrag i rambesluten fram till år

2011. För att projekten skall kunna genomför-

as tillräckligt effektivt och snabbt måste man

förutom den finansiering som anvisas inom ra-

marna för de enskilda förvaltningsområdena

också anvisa särskild finansiering. Man kan

förvänta sig att det i de justerade förvaltnings-

områdesspecifika produktivitetsprogram som

ministerierna skall lägga fram senast den 14

oktober 2005 kommer att ingå flera sådana för-

slag.

Man har inte för avsikt att under den inneva-

rande regeringsperioden mera öka finansie-

ringen under momentet.

Ändringen av motiveringen föranleds av pre-

ciseringar i kostnadsförslaget.

2005 II tilläggsb. 5 000 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 10 000 000
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81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde

01. Avlöningar till nationella experter inom

Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett

tvåårigt reservationsanslag.

Dessutom ändras motiveringen under mo-

mentet så, att anslaget förutom till betalning av

löne- och socialskyddskostnader för nationella

experter från Finland som arbetar vid Europe-

iska unionens institutioner också i vissa fall får

användas till att betala dagpenning till sådana

nationella experter som inte får ersättningar av

Europeiska unionen. Med anslaget får avlönas

personal i tidsbundna uppgifter för nationella

experter motsvarande högst 25 årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Lönerna och socialskyd-

det för nationella experter från Finland som ar-

betar inom Europeiska unionen betalas av ar-

betsgivaren i hemlandet, men Europeiska uni-

onen betalar i regel vissa ersättningar till dem.

Anställningsvillkoren för nationella experter

som arbetar vid unionens institutioner baserar

sig på kommissionens beslut av den 27 februa-

ri 2004 och rådets beslut av den 16 juni 2003.

De nationella experterna arbetar vid Europeis-

ka unionens institutioner en viss tid, minst sex

månader och högst fyra år. En och samma per-

son kan i regel arbeta som nationell expert en-

dast en gång.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 budget 1 177 000

2004 bokslut 818 255

2003 bokslut 941 162

28. Projektet för elektronisk identifikation

och betalningar över nätet inom den offentliga

förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 450 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av utgif-

ter i samband med genomförandet av den of-

fentliga förvaltningens gemensamma projekt

för elektronisk identifikation och betalning

över nätet.

F ö r k l a r i n g :  Syftet med projektet är att

bygga upp en för staten och kommunerna ge-

mensam plattform för elektronisk identifika-

tion och betalning över nätet. Avsikten är att så

många serviceproducenter som möjligt inom

den offentliga förvaltningen skall kunna an-

vända samma tekniska plattform då de produ-

cerar sådana tjänster för medborgarna som krä-

ver identifikation och betalning över nätet. Det

tekniska genomförandet av plattformen be-

döms orsaka utgifter till ett belopp av samman-

lagt 450 000 euro.

Avsikten är att informationssamhällspro-

grammet skall finansieras med anslaget.

2005 II tilläggsb. 450 000

90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen

69. Avgifter till Europeiska unionen (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

84 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I Europeiska unionens till-

läggsbudgetar 1—5 har beaktats intäktsföring-

en av överskottet för år 2004, justeringar av be-

loppet av den lättnad i betalningsvillkoren som

beviljats Förenade konungariket under tidigare

år och justeringar av den inkomstbas för år

2005 som mervärdesskatten och bruttonatio-

nalinkomsten tas ut på samt av de traditionella

egna medlen.

2005 II tilläggsb. -84 000 000

2005 budget 1 513 000 000

2004 bokslut 1 264 948 349

2003 bokslut 1 338 247 972
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99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde

42. Stöd till rederier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Lagen om temporär befri-

else från betalning av förskottsinnehållning

som verkställs på sjöarbetsinkomst från vissa

passagerarfartyg (625/2004) tillämpas på för-

skottsinnehållningen på de löner som utbetalas

åren 2005—2009 och på redovisningen av be-

skattningen för de nämnda skatteåren. Stödet

beviljas på så sätt att arbetsgivaren på eget ini-

tiativ får lämna ett belopp motsvarande stödets

omfattning obetalt vid betalning av förskotts-

innehållningen till skatteförvaltningen. Avsik-

ten är att skattetagarnas andelar av skattein-

komsten skall justeras i skatteredovisningssys-

temet. Beloppet av det statliga stöd

motsvarande beloppet av de skatter som infly-

ter till staten beräknas år 2005 uppgå till

8 250 000 euro.

2005 II tilläggsb. 8 250 000

63. På grund av befrielse från skatt återbe-

talda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

3 600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av återbäringsräntor som betalas

med anledning av rättelser i beslut om bilskatt

som görs med stöd av den ändrade bilskattela-

gen.

2005 II tilläggsb. 3 600 000

2005 budget 8 000 000

2004 bokslut 11 454 806

2003 bokslut 9 028 151
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom undervis-

ningsministeriets förvaltningsområde (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att mervärdesskatteutgifterna är

större än beräknat.

2005 II tilläggsb. 8 000 000

2005 budget 125 000 000

2004 bokslut 129 374 236

2003 bokslut 120 742 223

62. Statlig medfinansiering för undervis-

ningsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet avdras

7 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av

mindre utbetalningar till strukturfondsprogram

än beräknat.

2005 II tilläggsb. -7 000 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 67 129 000

2004 bokslut 56 966 424

2003 bokslut 55 548 985

07. Utbildningsstyrelsen

21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-

servationsanslag 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 övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 36 000

2005 I tilläggsb. 303 000

2005 budget 18 409 000

2004 bokslut 18 403 000

2003 bokslut 17 633 000
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08. Internationellt samarbete

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland

och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000

euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 3 000

2005 I tilläggsb. 12 000

2005 budget 790 000

2004 bokslut 885 000

2003 bokslut 768 000

10. Undervisning och forskning vid universitet

23. Omkostnader för centret för internatio-

nellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

11 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 11 000

2005 I tilläggsb. 70 000

2005 budget 7 851 000

2004 bokslut 7 835 000

2003 bokslut 7 731 000

40. Allmänbildande utbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för den

allmänbildande utbildningens driftskostnader

(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

18 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

omfattningen av sådan morgon- och eftermid-

dagsverksamhet som kommunerna ordnar har

varit mindre än beräknat.

2005 II tilläggsb. -18 000 000

2005 budget 1 783 738 000

2004 bokslut 1 684 436 296

2003 bokslut 1 666 110 306

60. Yrkesutbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkes-

utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av ett mindre antal studerande än beräk-

nat.

2005 II tilläggsb. -2 000 000

2005 budget 431 505 000

2004 bokslut 401 081 875

2003 bokslut 388 136 737



29.6956

69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete

34. Statsunderstöd till programmet för

höjande av utbildningsnivån hos vuxna (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget gör det

möjligt att ca 500 personer kan inleda sin ut-

bildning.

2005 II tilläggsb. 2 000 000

2005 budget 26 000 000

2004 bokslut 19 500 000

2003 bokslut 12 000 000

70. Studiestöd

58. Understöd för ersättning av hyreskostna-

der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

30 000 euro under punkten Bostadsorganisa-

tionerna för studerande i dispositionsplanen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att beloppet av de hyreskostnader

som utgör grund för beviljande av understöd

till bostadsorganisationerna har preciserats.

2005 II tilläggsb. 30 000

2005 I tilläggsb. 740 000

2005 budget 2 958 000

2004 bokslut 2 711 671

2003 bokslut 1 460 000

90. Konst och kultur

22. Statens konstmuseums omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

232 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds bl.a. av förhöjda energikostnader.

2005 II tilläggsb. 232 000

2005 I tilläggsb. 187 000

2005 budget 16 550 000

2004 bokslut 16 677 000

2003 bokslut 16 562 000

26. Finlands filmarkivs omkostnader (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

11 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 11 000

2005 I tilläggsb. 27 000

2005 budget 3 417 000

2004 bokslut 3 399 000

2003 bokslut 3 483 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av beviljande av understöd för

grundlig renovering av museet i riksdagssalen

i Kauhajoki.
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2005 II tilläggsb. 400 000

2005 budget 8 085 000

2004 bokslut 3 713 000

2003 bokslut 3 276 000

98. Idrottsverksamhet

53. Understöd för kostnader för mediear-

rangemang i samband med VM i friidrott 2005

(fast anslag)

Under momentet beviljas 1 200 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja under-

stöd för kostnader som föranleds av mediear-

rangemang i samband med Världsmästerska-

pen i friidrott 2005.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av anslag föran-

leds av det understöd som beviljas VM-arrang-

örerna för oförutsedda utgifter som mediear-

rangemang i samband med tävlingarna föran-

leder.

Statens förlustgaranti som beviljades för VM

i friidrott 2005 är efter det statsunderstöd om

500 000 euro som beviljades VM-arrangörerna

den 23 juni 2005 högst 2 500 000 euro.

2005 II tilläggsb. 1 200 000
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Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Jordbruk

43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsan-

slag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att de

förbindelser och avtal som ingås år 2005 i en-

lighet med det system med miljöstöd för jord-

bruket som Europeiska kommissionen har

godkänt för åren 2000—2006 får föranleda ut-

gifter om sammanlagt högst 350 000 000 euro

åren 2006—2014 och så att beslut om beviljan-

de av den oanvända delen av bevillningsfull-

makten för 2004 inte fattas år 2005.

F ö r k l a r i n g :  Enligt budgeten för 2005

får förbindelser och avtal ingås så att de föran-

leder utgifter om sammanlagt högst

280 000 000 euro under åren 2006—2007 och

om en del av bevillningsfullmakten för 2004 är

oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas år 2005.

Den ändrade motiveringen innehåller en pe-

riodisering till år 2014 av de utgifter som för-

anleds av användningen av bevillningsfull-

makten, en ökning av fullmaktens belopp med

70 000 000 euro samt ett beslut om att beslut

om beviljande som gäller den oanvända delen

av bevillningsfullmakten för 2004 inte fattas år

2005.

Av bevillningsfullmakten för 2004 användes

inte 157 989 000 euro. För tydlighetens skull

administrativt sett fattas inga beslut år 2005, i

stället ökas bevillningsfullmakten för 2005

med ett nödvändigt anslag på 70 000 000 euro.

Den bevillningsfullmakt som behövs för be-

slut som fattas och åtgärder som vidtas år 2005

beräknas uppgå till 350 000 000 euro. En del

av förbindelserna föranleder utgifter till år

2014. Sådana lägenheter som har ingått en för-

bindelse om ekologisk husdjursproduktion kan

med stöd av jord- och skogsbruksministeriets

förordning (229/2005) ingå nya förbindelser

som gäller bas- och tilläggsåtgärder på fem år i

stället för att deras förbindelser skulle ha för-

längts med endast två år. Dessutom ingås helt

nya avtal om specialstöd på fem och tio år. 

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 budget 321 900 000

2004 bokslut 312 300 000

2003 bokslut 305 900 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på

landsbygden (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

17 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2005 har

41 300 000 euro anvisats för räntestöd för nä-

ringsverksamhet på landsbygden. Fram till

början av oktober 2005 har 10,3 miljoner euro

betalats ut i räntestöd. På grund av den låga

räntenivån och av att beviljandet av lån upp-
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skjutits beräknas att det behövs 24 300 000

euro i räntestöd år 2005. Från anslaget under

momentet kan därför avdras 17 000 000 euro,

varav 8 500 000 euro är en överföring till mo-

ment 30.20.61.

2005 II tilläggsb. -17 000 000

2005 budget 41 300 000

2004 bokslut 20 214 595

2003 bokslut 23 550 962

61. Överföring till Gårdsbrukets utveck-

lingsfond (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

8 500 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas dessut-

om till tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring

från moment 30.20.49.

2005 II tilläggsb. 8 500 000

2005 budget 5 644 000

2004 bokslut 14 089 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets om-

kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

130 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem. 

2005 II tilläggsb. 130 000

2005 I tilläggsb. 235 000

2005 budget 16 421 000

2004 bokslut 16 362 000

2003 bokslut 15 955 000

50. Vattenhushållning

48. Ersättande av skador som förorsakats av

exceptionella översvämningar  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

3 250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av de skador som förorsakades av de

exceptionellt kraftiga översvämningarna våren

2005. Det totala skadebeloppet uppgår enligt

preliminära bedömningar till ca 5 100 000 eu-

ro. Enligt lag kan högst 80 % av skadorna er-

sättas. På basis av det uppskattade totalbelop-

pet av skadorna uppgår ersättningarna till

högst ca 4 100 000 euro. Då i budgeten för

2005 anvisats 841 000 euro för ersättningar för

översvämningsskador, är behovet av tilläggs-

anslag därmed 3 250 000 euro. Jord- och

skogsbruksministeriet beslutar närmare om er-

sättningsnivån efter att behandlingen av ansök-

ningarna om ersättning för skada har avslutats

och man känner till skadornas omfattning.

Genomförandet av stödsystemet förutsätter

kommissionens godkännande till de delar er-

sättningar betalas för skador som åsamkats

jordbrukets produktionsbyggnader och växan-

de gröda eller bärgad skörd på jordbruks- och

trädgårdslägenheter. För dessa ersättningars

vidkommande måste kommissionen informe-

ras om att åtgärden utgör statsstöd.

2005 II tilläggsb. 3 250 000

2005 budget 841 000

2004 bokslut 4 841 000

2003 bokslut 841 000
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77. Vattendrags- samt vatten- och avlopps-

arbeten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

9 950 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  

Anslag som beviljas för nya projekt används

för finansiering av statsandel för följande pro-

jekt:

Projektet med överförings- och förbindelse-

ledning i Anjalankoski—Kotka. Projektet är

nödvändigt för tryggande av vattenförsörj-

ningen under exceptionella vattenförhållanden

i södra Kymmenedalen. Statsandelen uppgår

till sammanlagt 5 000 000 euro, varav ett an-

slag om 2 000 000 euro motsvarar statsandelen

för kostnaderna för förbindelseledning. I fråga

om överföringsledningsprojektet finansieras

statens andel under miljöministeriets huvudti-

tel.

Vatten- och avloppsprojekt i sydvästra och

nordvästra Birkaland. Projektet är brådskande

på grund av problem med kvaliteten på och till-

gången till hushållsvatten i regionen.

Laitila—Nystad, förbindelseledning och

överföringsledningsprojekt. Syftet med pro-

jektet är att säkerställa vattenförsörjningen i

båda städerna och hantera avloppsvattnet från

Laitila på ett mer ekonomiskt sätt i Nystad.

Anslag som beviljas för påbörjade projekt

används för slutförande av följande projekt:

skydd mot översvämningar samt iståndsätt-

ning i Ivalo, Kittilä och Vörå å, restaurering av

Tusby å, förbindelseledning i Joutseno—

Imatra—Ruokolahti, matarledning i Uukunie-

mi—Kesälahti samt skydd mot översvämning-

ar i de mellersta delarna av Purmo å och skydd

mot översvämningar i den nedre delen av Py-

häjoki.

2005 II tilläggsb. 9 950 000

2005 budget 13 458 000

2004 bokslut 16 965 000

2003 bokslut 16 565 000

Den beräknade fördelningen av användningen av tilläggsanslaget (1 000 euro)

Projekt eller ändamål

Uppskattning

av de totala

kostnaderna Statens andel

Beviljat

tidigare Beviljas

1. Nya och påbörjade projekt

Nya projekt

Sydvästra och nordvästra Birkaland, 

vatten- och avloppsprojekt 8 300 3 500 - 3 500

Laitila—Nystad, förbindelseledning 

och överföringsledningsprojekt 2 800 1 400 - 1 400

Anjalankoski—Kotka, överförings- 

och förbindelseledningsprojekt 15 100 2 000 - 2 000

Nya projekt sammanlagt 26 200 6 900 - 6 900

Påbörjade projekt sammanlagt 10 525 7 440 5 390 2 050

Sammanlagt 36 725 14 340 5 390 8 950

5. Smärre vattendrags- samt vatten- och 

avloppsarbeten - - - 1 000

Sammanlagt 36 725 14 340 5 390 9 950
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60. Skogsbruk

42. Statsbidrag till organisationer för främ-

jande och övervakning av skogsbruk (fast an-

slag)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och

skogscentralerna, som är fordringsägare i Tai-

mi-Tapio Oy, ges ett bemyndigande enligt 6 §

2 mom. i lagen om skogscentraler och skogs-

brukets utvecklingscentral (1474/1995) att

med ett av jord- och skogsbruksministeriet sär-

skilt givet tillstånd börja vidta arrangemang

som hänför sig till avslutandet av sanerings-

programmet för Taimi-Tapio Oy så att minst

20 % av de fordringar som Tavastlands-Ny-

lands och Birkalands skogscentraler har i form

av ett stabiliserat I-lån som beviljats utan sä-

kerhet skall betalas och resten av fordringarna

efterskänks och att Skogsbrukets utvecklings-

central Tapios fordringar i form av ett stabili-

serat I-lån som beviljats utan säkerhet kvarstår

med oförändrade villkor samt att Skogsbrukets

utvecklingscentral Tapio vid behov kan byta

sina konvertibla skuldebrev mot aktier i bola-

get.

F ö r k l a r i n g :  Helsingfors tingsrätt fast-

ställde saneringsprogrammet för Taimi-Tapio

den 10 maj 1996. Bolagets saneringsprogram

avslutas den 31 januari 2006. Skogsbrukets ut-

vecklingscentral Tapio samt Sydvästra Fin-

lands och Tavastlands-Nylands skogscentraler

är huvudägare i bolaget. Utöver andra ford-

ringsägare är Skogsbrukets utvecklingscentral

Tapio och vissa skogscentraler fordringsägare

i bolaget.

Övervakaren för saneringsprogrammet lade

den 19 april 2005 fram ett förslag för bolagets

fordringsägare angående de arrangemang som

hänför sig till avslutandet av saneringspro-

grammet. Av dessa arrangemang förutsätter

den partiella efterskänkningen av Tavastlands-

Nylands och Birkalands skogscentralers ford-

ringar till ett belopp av ca 40 000 euro på ett

stabiliserat I-lån som beviljats utan säkerhet,

det att på den fordring som Skogsbrukets ut-

vecklingscentral Tapio har i form av ett stabi-

liserat I-lån som beviljats utan säkerhet inte i

det här skedet betalas någonting och det att

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio vid be-

hov skulle kunna byta ut sina konvertibla skul-

debrev mot aktier i bolaget att riksdagen i sam-

band med budgeten ger ett bemyndigande och

jord- och skogsbruksministeriet ett särskilt till-

stånd enligt 6 § 2 mom. i lagen om skogscen-

traler och skogsbrukets utvecklingscentral.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. 595 000

2005 budget 43 677 000

2004 bokslut 44 510 000

2003 bokslut 43 750 000

70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information

40. Utgifter för understödjande av fastig-

hetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

590 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en större efterfrågan på ägoregle-

ringar än väntat samt av att nyskiftesförrätt-

ningarna genomförs snabbare än förut.

2005 II tilläggsb. 590 000

2005 budget 4 000 000

2004 bokslut 4 499 992

2003 bokslut 3 000 000
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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

62 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.  

2005 II tilläggsb. 62 000

2005 I 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

30 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 30 000

2005 I 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

49 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 49 000

2005 I 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

764 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 264 000 euro av övergången till

ett nytt lönesystem och 500 000 euro av utgif-

ter av engångsnatur som hänför sig till inrät-

tandet av Livsmedelssäkherhetsverket som in-

leder sin verksamhet den 1 maj 2006. Inrättan-

det av Livsmedelssäkerhetsverket är en

omfattande helhet och det skede då verket in-

rättas föranleder omfattande utgifter av en-

gångsnatur som är större än beräknat och som

är nödvändiga i syfte att säkerställa en stör-
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ningsfri inledning och trygga verkets verksam-

hetsbetingelser. 

2005 II tilläggsb. 764 000

2005 I tilläggsb. 445 000

2005 budget 36 040 000

2004 bokslut 35 681 000

2003 bokslut 34 468 000

25. Veterinärvård (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av åtgärder för utrotning av djursjuk-

domar för vilka ersättning betalas enligt lagen

om djursjukdomar (55/1980).

2005 II tilläggsb. 700 000

2005 budget 1 580 000

2004 bokslut 2 248 346

2003 bokslut 1 624 115

91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämn-

den

21. Nämndernas omkostnader (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000

euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 5 000

2005 I 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

22. Forskning och utveckling (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

119 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 36 000 euro av ministeriets av

EU beviljade betalningsandel av den fjärde be-

talningsposten för forskningsprojektet ERA-

NET Transport, 37 000 euro av ministeriets

första betalningspost för forskningsprojektet

Europolar ERA-NET, 39 000 euro av ministe-

riets första betalningspost för VIKING MIP

2004-utredningsprojekt samt 7 000 euro av mi-

nisteriets första betalningspost för VIKING

MIP 2004-genomförandeprojekt. Motsvarande

inkomst har antecknats under moment

12.31.99.

2005 II tilläggsb. 119 000

2005 I 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

6 450 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av betalningar av EU:s TEN-stöd. En

motsvarande inkomstökning intäktsförs under

moment 12.31.24.

2005 II tilläggsb. 6 450 000

2005 I tilläggsb. 1 726 000

2005 budget 588 770 000

2004 bokslut 589 704 000

2003 bokslut 606 262 100

76. Anskaffningar av jordområden samt er-

sättningar enligt lagen om allmänna vägar

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

4 300 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av tidigläggandet av vägförrättning-

ar.

2005 II tilläggsb. 4 300 000

2005 budget 23 546 000

2004 bokslut 24 546 000

2003 bokslut 20 164 533
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78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

2 640 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att Vägförvaltningen berättigas att ingå

en avtalsfullmakt för högst 15,7 miljoner euro

i stället för den år 2003 beviljade avtalsfull-

makten för högst 21,0 miljoner euro i fråga om

projektet riksväg 4 Jyväskylä—Kirri, och en

avtalsfullmakt för högst 12,7 miljoner euro i

stället för högst 14,0 miljoner euro i fråga om

projektet riksväg 8 invid Reso. 

F ö r k l a r i n g :  Från projektet första

byggnadsetappen av riksväg 3 ringvägen väs-

ter om Tammerfors avdras 1 000 000 euro,

från projektet riksväg 4 Lahtis—Heinola av-

dras 340 000 euro, från projektet riksväg 5 Jo-

rois—Varkaus avdras 900 000 euro, från pro-

jektet riksväg 8 invid Reso avdras 1 300 000

euro och från projektet riksväg 13 vägförbin-

delse till gränsstationen i Nuijamaa avdras

600 000 euro. Behovet av tilläggsanslag för

projektet riksväg 4 Jyväskylä—Kirri är

1 500 000 euro. Ändringarna i anslagsbehoven

föranleds av ändrade tidtabeller för projekten

och av förändringar i fullmakterna att ingå av-

tal. Avtalsfullmakten för projektet riksväg 4

Jyväskylä—Kirri minskar med 5 300 000 euro

och avtalsfullmakten för projektet riksväg 8 in-

vid Reso minskar med 1 300 000 euro. Full-

makterna att ingå avtal i fråga om övriga pro-

jekt ändras inte.

Med anledning av vad som anförts ovan kan

under momentet göras ett avdrag om 2 640 000

euro.

2005 II tilläggsb. -2 640 000

2005 budget 94 900 000

2004 bokslut 92 972 107

2003 bokslut 12 213 527

30. Sjöfartsverket

78. Vissa vattenvägprojekt (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

4 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  På grund av dröjsmål i till-

ståndsprocesserna har arbetena med att fördju-

pa Torneåleden inte kunnat inledas enligt plan.

Projektets genomförande skjuts fram med ett

Projekt

Fullmakt att ingå avtal Anslag

Oavslutade vägprojekt

Färdig

för trafik mn €

Förändr.

mn €

Använt

mn €

Budget

mn €

II tilläggsb.

mn €

Senare finan-

sieringsbehov

mn €

Rv 3 Ringvägen väster om 

Tammerfors, 1:a bygg-

nadsetappen 2006 57,0 - 25,5 19,0 -1,0 13,5

Rv 4 Lahtis—Heinola 2005 41,0 - 15,2 21,0 -0,34 5,1

Rv 4 Jyväskylä—Kirri 2005 21,0 -5,3 9,0 3,9 1,5 1,3

Rv 5 Jorois—Varkaus 2005 28,0 - 17,1 10,8 -0,9 1,0

Rv 8 invid Reso 2004 14,0 -1,3 11,4 2,6 -1,3 -

Rv 13 Vägförbindelse till 

gränsstationen i Nuijamaa 2005 14,5 - 5,0 8,6 -0,6 1,5

Sammanlagt 175,5 -6,6 83,2 65,9 -2,64 22,4
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år och arbetena slutförs år 2007. Projektet be-

räknas åsamka staten utgifter om ca 6,5 miljo-

ner euro år 2006 och ca 4,0 miljoner euro år

2007. Fullmakten att ingå avtal för projektet,

som är högst 11,0 miljoner euro, ändras inte.

2005 II tilläggsb. -4 500 000

2005 budget 5 000 000

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik

41. Tryggande av konkurrensförutsättning-

arna för lastfartyg samt passagerarfartyg i tra-

fik mellan tredje länder vilka är upptagna i

förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart

(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

antalet fartyg som omfattas av stödet minskat

med sju under åren 2004—2005.

2005 II tilläggsb. -8 000 000

2005 budget 46 738 000

2004 bokslut 39 132 256

2003 bokslut 40 307 278

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

6 520 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att ett anslag som motsvarar be-

loppet av det TEN-stöd från EU som intäkts-

förts under moment 12.31.40 anvisas för för-

nyande av föråldrade överbyggnader och för

reinvesteringar.

2005 II tilläggsb. 6 520 000

2005 I 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 :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av betalningen av slutersättningar för

uträtningen av banlinjen på avsnittet Kuokka-

lankoski—Lempäälä.

2005 II tilläggsb. 900 000

2005 I tilläggsb. 900 000

2005 budget 700 000

2004 bokslut 2 270 045

2003 bokslut 3 381 137

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

4 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att byggnadsarbetena i anslutning

till projektet direktbanan Kervo—Lahtis fram-

skridit under innevarande år. Fullmakten att

ingå avtal i fråga om projektet ändras inte.
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2005 II tilläggsb. 4 700 000

2005 I 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

71 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 45 000 euro av det stöd som be-

viljats av EU för IMAGE-projektet, 16 000

euro av ministeriets första betalningspost för

VIKING MIP 2004-utredningsprojekt samt

10 000 euro av ministeriets första betalnings-

post för VIKING MIP 2004-genomförande-

projekt. Motsvarande inkomst har antecknats

under moment 12.31.99.

2005 II tilläggsb. 71 000

2005 I tilläggsb. 144 000

2005 budget 81 275 000

2004 bokslut 82 439 000

2003 bokslut 83 134 000

64. Köp och utvecklande av tjänster inom

förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

240 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas för upphandling

av bränsle i anslutning till tjänster inom förbin-

delsefartygstrafiken.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av höjningen av prisnivån på bräns-

len.

2005 II tilläggsb. 240 000

2005 budget 8 700 000

2004 bokslut 8 491 000

70. Kommunikationsverket

21. Kommunikationsverkets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att medlemsavgifter till internationella organi-

sationer budgeteras enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det

ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag

under momentet.

Projekt

Fullmakt att ingå avtal Anslag

Oavslutade projekt Färdig  mn €

Använt

mn €

Budget

mn €

I tilläggsb.

mn €

II tilläggsb.

mn €

Senare finan-

sieringsbehov

mn €

Kervo—Lahtis, direkt-

bana 2006 331,0 226,1 78,0 -3,7 4,7 25,9



31.7268

2005 II tilläggsb. —

2005 budget 3 816 000

2004 bokslut 6 034 000

2003 bokslut -2 696 709

72. Ersättningar och understöd för kommunikation

43. Kommunikationsnät för exceptionella

förhållanden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 900 000 euro.

Anslaget får användas för genomförandet av

investeringar i anslutning till myndighetsra-

dionätet (VIRVE) samt för betalning av pris-

stöd, användarstöd i anslutning till terminaler-

na och underskottsunderstöd till Suomen Eril-

lisverkot Oy.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att myndig-

hetsradionätet från och med ingången av 2006

skall utvecklas, marknadsföras och underhål-

las centralt av Suomen Erillisverkot Oy, ett bo-

lag som är helt statsägt och vars verksamhet

styrs av kommunikationsministeriet.  Bolaget

tillämpar i fråga om sina investeringar och

prissättningen av sina tjänster företagsekono-

miska principer. Bolaget kan av särskilda skäl

inom ramen för det anslag som kommunika-

tionsministeriet disponerar anvisas statlig fi-

nansiering på viss tid för ändamål som man

särskilt avtalat om, samt med stöd av Försörj-

ningsberedskapscentralens beslut, för om-

byggnads- och utvecklingsinvesteringar.

I den andra tilläggsbudgeten för 2003 bevil-

jades som ett treårigt reservationsanslag under

moment 26.01.23 35 miljoner euro för den to-

tala finansieringen av utvecklandet av myndig-

hetsradionätet. Myndighetsradionätet beräknas

ha ca 27 200 användare i slutet av 2005 och ca

28 800 i slutet av 2006, vilket är betydligt min-

dre än det mål på 50 000 terminaler som inri-

kesministeriet uppställt. Suomen Erillisverkot

Oy förutsätts i en affärsverksamhetsplan

snabbt utreda det förväntade antalet terminaler

i slutet av 2007 och ange vilka åtgärder man

har för avsikt att vidta i syfte att uppnå målet. 

Genomförandet av myndighetsradionätet har

fördröjts. För fullföljandet av kommunika-

tionsministeriets investeringsprogram föreslås

efter år 2005 högst 1 200 000 euro.  Avsikten

är att det statsbidrag om 50 procent som kom-

munerna fram till slutet av 2005 beviljas för

upphandling av terminaler från och med in-

gången av 2006 skall omvandlas till ett pris-

stöd som betalas via Suomen Erillisverkot Oy,

och för detta stöd föreslås högst 1 000 000 eu-

ro. Den personal som fram till slutet av 2005

fungerar som användarstöd i anslutning till ter-

minalerna i kommunerna kan vid behov från

och med ingången av 2006 fortsätta denna

verksamhet som anställda hos Suomen Erillis-

verkot. För köp av dessa tjänster föreslås högst

500 000 euro. I syfte att täcka det underskott

som Suomen Erillisverkot Oy förorsakas av

VIRVE-nätverksamheten fram till slutet av

2006 föreslås ett underskottsunderstöd om

högst 5 200 000 euro, varav 3 200 000 euro

beviljas i denna tilläggsbudget och 2 000 000

euro i budgeten för 2006.

2005 II tilläggsb. 5 900 000

Den beräknade fördelningen av 

användningen av anslaget €

Den resterande delen av kommunika-

tionsministeriets VIRVE-investe-

ringsprogram 1 200 000

Prisstöd till Suomen Erillisverkot Oy 

för upphandling av terminaler till 

kommunerna 1 000 000

Inköp av användarstödstjänster i 

anslutning till kommunernas termina-

ler av Suomen Erillisverkot Oy 500 000

Underskottsunderstöd för VIRVE-

nätet till Suomen Erillisverkot Oy 3 200 000

Sammanlagt 5 900 000
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80. Meteorologiska institutet

21. Meteorologiska institutets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så,

att anslaget även får användas för Culminatum

Oy:s aktieemission.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-

veringen för användningen av anslaget under

momentet gör det möjligt för Meteorologiska

institutet att i Culminatum Oy:s aktieemission

teckna 20 aktier till ett teckningspris av 550

euro per aktie, eller sammanlagt 11 000 euro.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. 370 000

2005 budget 30 516 000

2004 bokslut 28 391 000

2003 bokslut 27 240 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för kommunika-

tionsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet avdras

2 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att bevillningsfullmakten ökar från

11 945 000 euro till 12 021 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av mindre utbetalningar till struktur-

fondsprogrammen än beräknat.

Ökningen av bevillningsfullmakten med

76 000 euro föranleds av att gemenskapsinitia-

tivprogrammet tidigarelagts. Det anslag som

krävs för genomförandet av programmet be-

hövs år 2006. Därför ändras inte den samman-

lagda fullmakt som beviljats för programmet.

2005 II tilläggsb. -2 000 000

2005 I tilläggsb. 770 000

2005 budget 13 293 000

2004 bokslut 5 755 872

2003 bokslut 4 320 843
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Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas

omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

270 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av TE-centralernas övergång till ett

nytt lönesystem.

2005 II tilläggsb. 270 000

2005 I tilläggsb. 1 986 000

2005 budget 74 871 000

2004 bokslut 73 146 000

2003 bokslut 70 340 000

20. Teknologi- och innovationspolitik

83. Lån för teknologisk forskning och utveck-

ling (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att

maximibeloppet för lån för vilka betalningsbe-

frielse beviljas är 20 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att maximibe-

loppet för lån för vilka betalningsbefrielse be-

viljas skall hållas kring 20 miljoner euro under

innevarande valperiod. Förfarandet med betal-

ningsbefrielse skall omvärderas 2008.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 I 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)

Under momentet beviljas ett tillägg av

3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att datasystemen vid företags- och

sammanslutningslinjen förnyas. Det nuvaran-

de handelsregister-, stiftelseregister- och före-
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tagsinteckningssystemet samt bildarkivet för

bokslut ersätts med ett nytt datasystem som

samtidigt förenhetligar den teknik som tilläm-

pats i systemen, förbättrar servicen och ökar

produktiviteten. Projektet finansieras också

med anslag under moment 28.80.27 (Främjan-

de av produktiviteten) och när det gäller att ge-

nomföra projektet iakttas i förklaringsdelen till

momentet nämnda förfaranden enligt vilka fi-

nansministeriet och respektive ministerium har

ingått ett samarbetsavtal om ökning av produk-

tiviteten och realisering av nyttan av produkti-

viteten. Samarbetsavtalet skall även omfatta

frågor som gäller projektplan, tidtabellen för

genomförandet av projektet, resursering, total-

finansiering, styrning och rapportering samt

projektets verkningar på styckkostnader och

prissättningen av tjänster. De totala kostnader-

na för projektet har preliminärt beräknats upp-

gå till ca 25 miljoner euro.

2005 II tilläggsb. 3 000 000

2005 I 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 får 2005 bevilja kredi-

ter som omfattas av specialräntestöd och bevil-

jas i enlighet med stödprogram som stöds på

näringspolitiska grunder till ett belopp av sam-

manlagt högst 132 912 000 euro, vilket belopp

också inbegriper lån till kvinnliga företagare.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten för

lån som omfattas av specialräntestöd höjs med

10 000 000 euro på grund av att efterfrågan på

ifrågavarande lån varit större än beräknat.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas

åsamka staten utgifter om 225 000 euro år

2006, 385 000 euro år 2007, 286 000 euro år

2008 och 273 000 euro åren 2009—2010.

Med anledning av det ovan anförda föreslås

inte något tilläggsanslag under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 17 320 000

2004 bokslut 17 494 338

2003 bokslut 20 510 367

43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förlus-

ter (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

utnyttjandet har varit mindre än beräknat.

2005 II tilläggsb. -5 000 000

2005 budget 22 200 000

2004 bokslut 12 923 119

2003 bokslut 17 007 217

48. Räntestöd till offentligt understödda ex-

port- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

utnyttjandet har varit mindre än beräknat.

2005 II tilläggsb. -3 000 000

2005 budget 6 300 000

2004 bokslut 1 361 331

2003 bokslut 1 819 034

62. Statlig medfinansiering för handels- och

industriministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet avdras

11 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att bevillningsfullmakten ökar från

103 653 000 euro till 104 013 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av mindre utbetalningar till struktur-

fondsprogrammen än beräknat.

Tilläggsbehovet av bevillningsfullmakt,

360 000 euro, föranleds av större inkomster än

beräknat från projekt som gäller produktion av

små och medelstora företags kompetensut-
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vecklingstjänster som delfinansieras från Eu-

ropeiska socialfonden (ESF).

Bevillningsfullmakten för 2005 beräknas

föranleda utgifter om 21 374 000 euro år 2005,

51 435 000 euro år 2006, 26 003 000 euro år

2007 och 5 201 000 euro år 2008.

2005 II tilläggsb. -11 000 000

2005 I tilläggsb. —

2005 budget 87 898 000

2004 bokslut 70 660 260

2003 bokslut 68 463 984

60. Energipolitik

41. Understöd för byggande av försöksan-

läggningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 600 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja under-

stöd för byggande av högst fyra nya stora för-

söksanläggningar som företräder ny energitek-

nologi.

Det treåriga reservationsanslag om

9 600 000 euro som budgeterats under mo-

mentet i den andra tilläggsbudgeten för 2003

återtas.

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med syftena

med klimatstrategin och det uttalande som

riksdagen godkände i samband med behand-

lingen av budgeten för 2003 beviljades i den

andra tilläggsbudgeten för 2003 ett reserva-

tionsanslag om 9 600 000 euro för byggande

av en stor försöksanläggning som företräder ny

energiteknologi. Anslaget är fortfarande oan-

vänt eftersom det försöksanläggningsprojekt

som avsikten var att stöda försenades på grund

av besvär som hänförde sig till tillståndsären-

den och återkallades slutligen helt. Nu har

emellertid nya lovande projekt med motsva-

rande teknologi kommit fram som skulle vara

lämpliga som försöksanläggningsprojekt. Ti-

den för användning av reservationsanslaget för

2003 utgår 2005, därmed lämpar sig anslaget

inte längre för stödjande av långsiktiga projekt.

Därmed blir anslaget oanvänt och motsvarande

anslag ombudgeteras, varvid tiden för använd-

ningen av anslaget förlängs till utgången av

2007.

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)

Bevillningsfullmakt

Program Budget + I tilläggsb. II tilläggsb. Sammanlagt

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(ERUF)

Mål 1 43,533 43,533

Mål 2 37,943 37,943

Interreg 1,176 1,176

Sammanlagt 82,652 82,652

Europeiska socialfonden (ESF)

Mål 1 2,059 2,059

Mål 2 2,493 2,493

Mål 3 12,747 12,747

Sammanlagt 17,299 17,299

Inkomster 3,702 0,360 4,062

Alla sammanlagt 103,653 0,360 104,013
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Återtagandet av anslaget har beaktats i de in-

komster som influtit under moment 12.39.04.

2005 II tilläggsb. 9 600 000

2003 bokslut 9 600 000



74

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

190 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att genom till-

läggsanslaget finansiera de utgifter som föran-

leds av förberedelserna för Finlands ordföran-

deskap i Nordiska ministerrådet och de utgifter

som föranleds av den praktiska verksamheten

när det gäller partnerskapet inom den Nordliga

dimensionen och av de regionala rådens verk-

samhet.

2005 II tilläggsb. 190 000

2005 I tilläggsb. 373 000

2005 budget 34 556 000

2004 bokslut 33 733 000

2003 bokslut 32 472 000

29. Främjande av social- och hälsovårdens

servicesystem med hjälp av datateknik samt

byggande av behövlig infrastruktur (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

3 225 000 euro.

Dessutom ombildas anslaget under momen-

tet till ett treårigt reservationsanslag.

Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att anslaget även får användas till

slutförande och genomförande av de projekt

som förutsätts på grund av reformen Tieto

2005 inom förvaltningsområdet, t.ex. register-,

statistik- och forskningsprojekt.

Anslaget får användas till avlöning av perso-

nal som motsvarar högst tre årsverken och för

betalning av andra utgifter på grund av detta.

2005 II tilläggsb. 3 225 000

2005 budget 460 000

2003 bokslut 2 682 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

560 000 euro.

Den del om 560 000 euro som är oanvänd av

det treåriga reservationsanslag om 1 000 000

euro som i den första tilläggsbudgeten för 2003

budgeterats under momentet återtas.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av ombudgetering av den oanvända

delen av det treåriga reservationsanslag som

anvisats för genomförandet av alkoholpro-

grammet för åren 2004—2007 i den första till-

läggsbudgeten för 2003 på grund av att starten

av programmet försenades.

Återtagandet av anslaget har beaktats i de in-

komster som influtit under moment 12.39.04.
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2005 II tilläggsb. 560 000

2005 budget 7 375 000

2004 bokslut 7 500 000

2003 bokslut 7 000 000

03. Arbetslöshetsnämnden

21. Arbetslöshetsnämndens 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 övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 6 000

2005 I 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

250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av ett större antal besvär 2005 än be-

räknat och av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 250 000

2005 I tilläggsb. 27 000

2005 budget 1 777 000

2004 bokslut 1 630 000

2003 bokslut 1 776 000

08. Folkhälsoinstitutet

26. Anskaffning av vaccin (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

20 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av anskaffning av 5,2 miljoner doser

modellvaccin mot H5N1 till Finland. Enligt

WHO:s bedömning är hotet av en influensa-

pandemi verkligt och beredskap för en sådan

förutsätter att vaccin skaffas. Vaccinet bör

skaffas i lager hösten 2005 för att det skall kun-

na tas i bruk genast då pandemin brutit ut.

2005 II tilläggsb. 20 800 000

2005 budget 9 400 000

2004 bokslut 9 525 985

2003 bokslut 5 371 954
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09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

21. Omkostnader för social- och hälsovår-

dens produkttillsynscentral (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

20 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 20 000

2005 I tilläggsb. 85 000

2005 budget 4 930 000

2004 bokslut 5 047 000

2003 bokslut 4 657 000

10. Strålsäkerhetscentralen

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

360 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att utrustningen förnyas. 

2005 II tilläggsb. 360 000

2005 I tilläggsb. 256 000

2005 budget 11 400 000

2004 bokslut 11 330 000

2003 bokslut 11 386 000

15. Utjämning av familjekostnader

51. Moderskapsunderstöd och statens under-

stöd vid internationell adoption (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

150 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att de understöd som skall betalas

för kostnaderna vid internationell adoption är

större än beräknat.

2005 II tilläggsb. 150 000

2005 budget 11 100 000

2004 bokslut 11 100 000

2003 bokslut 10 935 000

17. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

9 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har

preciserats.

2005 II tilläggsb. -9 000 000

2005 budget 580 000 000

2004 bokslut 592 000 000

2003 bokslut 562 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

2 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har

preciserats.

2005 II tilläggsb. -2 000 000

2005 budget 76 000 000

2004 bokslut 99 000 000

2003 bokslut 95 700 000

55. Statsandel till alterneringsersättning

(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har

preciserats.

2005 II tilläggsb. -5 000 000

2005 budget 35 000 000

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds

av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

45 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att kalkylen över förmånsutgifter och

kalkylen över premieinkomster har preciserats.

2005 II tilläggsb. -45 000 000

2005 I tilläggsb. 4 260 000

2005 budget 1 017 000 000

2004 bokslut 769 618 758

2003 bokslut 727 950 412

19. Pensionsförsäkring

52. Statens andel i de utgifter som föranleds

av lagen om pension för företagare (förslags-

anslag)

Från anslaget under momentet avdras

8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att kalkylen över premieinkomster

och kalkylen över obetalda premier har preci-

serats.

2005 II tilläggsb. -8 000 000

2005 budget 60 000 000

2004 bokslut 58 700 000

2003 bokslut 46 581 641

60. Statens andel i de utgifter som föranleds

av folkpensionslagen (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

10 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds huvudsakligen av att kalkylen över pre-

mieinkomster har preciserats.

2005 II tilläggsb. -10 000 000

2005 budget 1 117 000 000

2004 bokslut 1 099 572 106

2003 bokslut 989 648 698
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21. Frontveteranpensioner

52. Fronttillägg och bostadsbidrag (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av en precisering av utgiftsposten.

2005 II tilläggsb. -2 000 000

2005 budget 90 700 000

2004 bokslut 96 011 843

2003 bokslut 105 918 539

28. Annat utkomstskydd

60. Pensionsbidrag för långtidsarbetslösa

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

6 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget för-

anleds av en precisering av utgiftsposten till

följd av en lagändring.

2005 II tilläggsb. 6 000 000

2005 budget 12 700 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

39. Statsunderstöd för verksamheten vid

kompetenscenter inom det sociala området (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

400 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett

tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning som behövs för tryg-

gande av basfinansieringen för kompetenscen-

ter inom det sociala området. Ombildandet av

det fasta anslaget till ett tvåårigt reservations-

anslag gör det möjligt att använda anslaget på

ett flexibelt sätt.

2005 II tilläggsb. 400 000

2005 budget 3 000 000

2004 bokslut 3 000 000

2003 bokslut 3 000 000

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av

dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

166 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av de extra kostnader för Södra Fin-

lands länsstyrelse för rättsmedicinsk utredning

av dödsorsak till följd av den naturkatastrof

som inträffade i södra Asien.

2005 II tilläggsb. 166 000

2005 budget 6 025 000

2004 bokslut 6 440 162

2003 bokslut 5 954 449
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Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

21. Arbetsministeriets omkostnader (reser-

vationsanslag 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 övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 66 000

2005 I 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 2 000

euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 2 000

2005 I tilläggsb. 6 000

2005 budget 759 000

2004 bokslut 758 000

2003 bokslut 751 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i

EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

4 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under mo-

mentet så att i enlighet med lagen om ett för-

valtningsförsök i Kajanaland hänför sig

5 948 000 euro av bevillningsfullmakten under

momentet till landskapet Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av mindre utbetalningar än beräknat år

2005 till program som finansieras ur Europeis-

ka socialfonden.

2005 II tilläggsb. -4 000 000

2005 I 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)

Från anslaget under momentet avdras

1 000 000 euro. 

Dessutom ändras motiveringen under mo-

mentet så att i enlighet med lagen om ett för-
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valtningsförsök i Kajanaland hänför sig

5 315 000 euro av bevillningsfullmakten under

momentet till landskapet Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av mindre utbetalningar till struktur-

fondsprogrammen än beräknat.

2005 II tilläggsb. -1 000 000

2005 I 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

554 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 554 000

2005 I tilläggsb. 2 575 000

2005 budget 134 583 000

2004 bokslut 137 592 743

2003 bokslut 128 220 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

30 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att antalet personer som får arbets-

marknadsstöd är mindre än beräknat. 

2005 II tilläggsb. -30 000 000

2005 budget 995 208 000

2004 bokslut 1 016 688 200

2003 bokslut 995 478 373

07. Flykting- och migrationsärenden

29. Samhällsorientering för återflyttare (för-

slagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget får användas till betalning av sak-

kunnigarvoden och andra utgifter för den sam-

hällsorientering som ordnas på basis av 48 § i

utlänningslagen (301/2004) och för ordnande

av den språkexamen som utarbetats för att testa

kunskaperna i finska eller svenska.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det

ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag

under momentet.

2005 II tilläggsb. —

2005 budget 900 000

2004 bokslut 612 248

2003 bokslut 311 559
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Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av övergången till ett nytt lönesys-

tem.

2005 II tilläggsb. 100 000

2005 I tilläggsb. 331 000

2005 budget 23 032 000

2004 bokslut 23 138 000

2003 bokslut 22 725 000

10. Miljövård

27. Bekämpning av miljöskador (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett

för nödvändig anskaffning av utrustning för

statens oljebekämpningsfartyg och för lager.

Ersättning motsvarande utgifterna för utrust-

ning söks ur oljeskyddsfonden. Ersättningarna

intäktsförs under moment 12.35.60.

2005 II tilläggsb. 1 000 000

2005 budget 2 467 000

2004 bokslut 2 282 716

2003 bokslut 2 909 000

66. Avfallsunderstöd för uttjänta bilar (reser-

vationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras

6 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

anslaget under momentet inte kommer att an-

vändas år 2005.

2005 II tilläggsb. -6 000 000

2005 budget 6 000 000

2004 bokslut 10 000 000

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 050 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av statens slutfinansieringsandel av

överföringsledningen för Anjalankoski—Kot-

ka.
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2005 II tilläggsb. 1 050 000

2005 budget 11 900 000

2004 bokslut 10 000 000

2003 bokslut 10 900 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård

52.  Forststyrelsens offentliga förvaltnings-

uppgifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett

för förbättrande av användningen av naturen

för rekreation och förutsättningarna för natur-

turism i södra Finland.

2005 II tilläggsb. 300 000

2005 I tilläggsb. 312 000

2005 budget 22 435 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av mindre utbetalningar till struktur-

fondsprogrammen än beräknat.

2005 II tilläggsb. -800 000

2005 I 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

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

122 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

behovet att uppta nya lån har minskat, av att

räntenivån är lägre än beräknat och av att upp-

tagandet av kortfristiga lån koncentreras till

årets sista kvartal.

2005 II tilläggsb. -122 000 000

2005 budget 2 371 000 000

2004 bokslut 2 326 810 221

2003 bokslut 4 342 274 942

09. Övriga utgifter för statsskulden

21. Arvoden och andra utgifter för statsskul-

den (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att beloppet av kontantsäkerheter

som hänför sig till hanteringen av kreditrisker

är större än beräknat och av att ränteutgifterna

i anslutning till dem ökat. De räntor som beta-

las på kontantsäkerheterna medför dock inte

några väsentliga nettoutgifter för staten, efter-

som ränteinkomsten av placeringen av erhållna

medel i det närmaste motsvarar utgiften.

2005 II tilläggsb. 8 000 000

2005 budget 18 000 000

2004 bokslut 15 943 608

2003 bokslut 21 912 948

Ändringar €

Serieobligationslån -50 000 000

Övriga obligationslån 23 000 000

Övriga masskuldebrevslån 7 000 000

Skuldförbindelselån -132 000 000

Skuldebrevslån 35 000 000

Övriga lån -5 000 000

Yhteensä -122 000 000
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Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

1 427 080 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att man i nettobudgeteringen såsom inkomster

beaktar emissionsvinster, kapitalvinster och

inkomsterna från de derivatavtal som ingåtts

för att reglera riskpositionen för skulden.

F ö r k l a r i n g :  För nettoamorteringar till

nominellt värde antecknas ett tillägg av

1 461 080 000 euro, varvid beloppet av netto-

amorteringarna till nominellt värde stiger till

3 572 934 000 euro. Från emissionsförlusterna

avdras 19 000 000 euro och från kapitalförlus-

terna 15 000 000 euro. Inberäknat posterna för

skuldhantering uppgår beloppet av nettoamor-

teringar till 3 623 934 000 euro år 2005.

2005 II tilläggsb. 1 427 080 000

2005 I tilläggsb. 2 196 854 000

Beräknad fördelning av anslaget 

efter de föreslagna ändringarna €

Nettoamorteringar till nominellt 

värde (netto) 3 572 934 000

Emissionsförluster (netto) 6 000 000

Kapitalförluster (netto) 45 000 000

Sammanlagt 3 623 934 000


