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Statsbudgeten för 2004
Nr 1214

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2004:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 30 343 017 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 894 000 000

01. Skatt på inkomst och förmögenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 210 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 000 000
03. Skatt på arv och gåva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 10 735 000 000

01. Mervärdesskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 214 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 000 000
03. Apoteksavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 000 000

08. Acciser 4 524 000 000

01. Tobaksaccis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 050 000 000
05. Läskedrycksaccis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 000
07. Energiskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 990 000 000

RP 55/2003
RP 145/2003
FiUB 39/2003
RSk 44/2003

186—2003 430301



4048 Nr 1214

10. Övriga skatter i 2 167 000 000

03. Bilskatt i ........................................................................................ 1 120 000 000
05. Överlåtelseskatt i ............................................................................ 367 000 000
06. Lotteriskatt i ................................................................................... 118 000 000
07. Fordonsskatt i ................................................................................. 513 000 000
08. Avfallsskatt i .................................................................................. 49 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur i 23 017 000

02. Lästavgifter i .................................................................................. 953 000
03. Banskatt i ....................................................................................... 16 000 000
04. Kommunikationsmarknadsavgift och teleentreprenadavgift i .......... 2 500 000
08. Oljeavfallsavgift i........................................................................... 3 364 000
09. Övriga skatteinkomster i................................................................. 200 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 4 281 094 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 2 414 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde i................ 2 414 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde i 87 460 000

01. Domstolarnas inkomster i ............................................................... 29 010 000
47. Utsökningsavgifter i ....................................................................... 48 000 000
50. Inkomster från verkställighet av straff i .......................................... 10 200 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde i .... 250 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 138 672 000

98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden i ............... 137 872 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde i .... 800 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 1 118 000

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter i .. 17 000
22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster i ................................ 8 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde i .. 1 093 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 1 406 802 000

07. Överföring från statens pensionsfond i ........................................... 976 040 000
25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. i ............................ 19 850 000
28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna i ...................... 115 686 000
29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna i ............ 31 551 000
30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskost-

naderna i ........................................................................................ 17 653 000
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49. Tullverkets inkomster i ................................................................... 9 322 000
51. Inkomster av metallmynt i .............................................................. 24 700 000
63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsan-

stalters vägnar i .............................................................................. 6 000 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden i ......................... 101 000 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna 

medel i ........................................................................................... 28 000 000
91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader i 3 000 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde i ..... 74 000 000

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde i 415 058 000

43. Studentexamensnämndens inkomster i ............................................ 8 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten i ...................................... 31 300 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel i .. 376 750 000
99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsom-

råde i .............................................................................................. 7 000 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i 937 900 000

01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garanti-
fond för jordbruket i ....................................................................... 855 102 000

02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och ga-
rantifond för jordbruket i ................................................................ 31 000 000

03. Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling i ........................... 5 718 000
04. Andra inkomster från EU i ............................................................. 1 220 000
21. Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi inkom-

ster i ............................................................................................... 460 000
30. Statens andel av inkomsten av totospel i ......................................... 7 000 000
32. Skogsforskningsinstitutets inkomster i ........................................... 2 200 000
35. Avgifter för jakt på hjortdjur i ........................................................ 4 388 000
36. Spöfiskeavgifter i ........................................................................... 2 217 000
37. Fiskevårdsavgifter i ........................................................................ 6 700 000
39. Jaktvårdsavgifter i .......................................................................... 6 960 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter i ................................... 2 020 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv i ....................................... 500 000
71. Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livs-

medel i ........................................................................................... 3 325 000
72. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten i................................... 317 000
73. Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion i ...................... 7 146 000
74. Växtförädlingsavgifter i ................................................................. 757 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde i ................................................................................. 870 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 32 503 000

24. Vägverkets inkomster i ................................................................... 1 000 000
30. Sjöfartsverkets inkomster i ............................................................. 17 000
40. Inkomster av banhållningen i.......................................................... 336 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område i ......................................................................................... 31 150 000
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32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde i 14 690 000

10. Inkomster av avgiftsbelagd service vid arbetskrafts- och närings-
centralernas företagsavdelningar i .................................................. 2 120 000

20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster i ............................................ 1 570 000
99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvalt-

ningsområde i ................................................................................. 11 000 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i 421 290 000

05. Försäkringsinspektionens inkomster i ............................................. �
08. Folkhälsoinstitutets inkomster i ...................................................... 500 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster i.......... 2 670 000
92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet i ................ 405 945 000
98. Återbäringar av statsunderstöd i ..................................................... 12 000 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvalt-

ningsområde i ................................................................................. 175 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i 153 827 000

40. Inkomster från Europeiska socialfonden i ....................................... 126 700 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti i .............................. 25 327 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde i ..... 1 800 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde i 11 860 000

40. Inkomster till regionala miljöcentraler i .......................................... 330 000
60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador i ..................... 8 000 000
70. Bostadsväsendets inkomster i ......................................................... 30 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde i....... 3 500 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 657 500 000

01. Böter i ............................................................................................ 63 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen i ......................... 75 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag i...................... 95 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens 

pensionsfond i ................................................................................ 2 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur i ............................................... 2 500 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier i ........................................ 420 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 1 021 853 000

01. Ränteinkomster i 238 775 000

04. Räntor på statens lån till affärsverken i ........................................... 89 450 000
05. Räntor på övriga lån i ..................................................................... 9 325 000
07. Räntor på depositioner i ................................................................. 140 000 000
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03. Dividendinkomster i 600 000 000

01. Dividendinkomster i ....................................................................... 600 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 100 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst i ........................................................ 100 000 000

05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst i 83 078 000

01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst i ...................................... 83 078 000

Avdelning 15

15. LÅN i 1 418 589 000

01. Lån som återbetalas till staten i 145 100 000

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk i................................. 77 900 000
04. Amorteringar på övriga lån i........................................................... 67 200 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i 1 273 489 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering i .............................................. 1 273 489 000

Inkomstposternas totalbelopp:

37 064 553 000



4052 Nr 1214

ANSLAG

Huvudtitel 21
euro

21. RIKSDAGEN i 100 740 000

01. Riksdagsledamöterna i 19 596 000

21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) i ................ 19 596 000

02. Riksdagens kansli i 61 901 000

19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 7 500 000
21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) i ..................... 54 401 000

09. Statsrevisorerna i 1 793 000

21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) i........................ 1 793 000

14. Riksdagens justitieombudsman i 3 667 000

21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsan-
slag) i ............................................................................................. 3 667 000

40. Statens revisionsverk i 10 413 000

19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 393 000
21. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) i .. 10 020 000

99. Riksdagens övriga utgifter i 3 370 000

21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast 
anslag) i ......................................................................................... 3 370 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 8 170 000

01. Republikens President i 305 000

01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) i ......... 262 000
21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) i ................................ 43 000

02. Republikens Presidents kansli i 7 865 000

19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 1 000 000
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21. Omkostnader för Republikens Presidents kansli (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 6 185 000

27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) i ....................... 240 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) i ................... 440 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDET i 47 883 000

01. Statsrådet i 3 809 000

01. Avlöningar (förslagsanslag) i ......................................................... 3 809 000

02. Statsrådets kansli i 25 201 000

19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 2 300 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) i ........ 19 901 000
22. EU-ordförandeskap (reservationsanslag 3 år) i ............................... 3 000 000

03. Justitiekanslersämbetet i 2 702 000

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.... 2 702 000

27. Understödjande av politisk verksamhet i 14 888 000

50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) i .......................... 12 988 000
52. Ökande av medborgaraktiviteten inför valet av Finlands represen-

tanter i Europaparlamentet (fast anslag) i ....................................... 1 900 000

99. Statsrådets övriga utgifter i 1 283 000

21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) i ............. 812 000
24. Ordnar (förslagsanslag) i ................................................................ 471 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 766 047 000

01. Utrikesförvaltningen i 192 883 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområ-
de (förslagsanslag) i ....................................................................... 14 800 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... 172 028 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) i ............................................ 4 205 000
76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år) i .. 1 850 000
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30. Internationellt bistånd i 412 155 000

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) i ................................... 409 955 000
67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utveck-

lingsländerna (förslagsanslag) i ...................................................... 2 200 000

50. Närområdessamarbete i 25 374 000

66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) i ........................... 25 374 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 135 635 000

01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslags-
anslag) i ........................................................................................ 960 000

21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsan-
slag) i ............................................................................................. 2 213 000

22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (för-
slagsanslag) i .................................................................................. 51 971 000

25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) i ........ 10 363 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) i ................................................. 1 508 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) i ..................................... 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) i ..... 67 723 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimat-

konventionen (reservationsanslag 3 år) i ......................................... 841 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) i................................................ 17 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 670 566 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 87 112 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområ-
de (förslagsanslag) i ....................................................................... 41 000 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 29 298 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....................... 7 214 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) i ................................................ 500 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 9 100 000

10. Domstolsväsendet i 218 673 000

21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............ 7 298 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 8 412 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) i ........ 196 563 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) i ................................................ 6 400 000
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30. Rättshjälp i 54 514 000

21. Rättshjälpsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ......... 20 714 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) i................... 33 800 000

40. Exekutionsväsendet i 78 937 000

21. Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ......... 78 937 000

50. Verkställighet av straff i 186 303 000

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) i 180 403 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) i ................... 5 900 000

60. Åklagarväsendet i 30 061 000

21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.............. 30 061 000

70. Valutgifter i 14 966 000

21. Valutgifter (förslagsanslag) i .......................................................... 14 966 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 1 442 578 000

01. Inrikesministeriet i 86 998 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområ-
de (förslagsanslag) i ....................................................................... 60 000 000

21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 21 786 000
22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 5 212 000

02. Utlänningsverket i 9 124 000

21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............. 9 124 000

05. Länsstyrelserna i 51 480 000

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... 51 480 000

06. Registerförvaltningen i 27 818 000

21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... 27 818 000

07. Häradena i 43 885 000

21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .............. 43 885 000
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75. Polisväsendet i 553 089 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .................. 553 089 000

80. Räddningsväsendet i 48 909 000

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.......... 43 549 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag) i ................................................ 1 650 000
31. Statsandelar och statsunderstöd (reservationsanslag 2 år) i ............. 3 710 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 200 876 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i 191 092 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 8 522 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) i ............................................ 1 262 000

97. Understöd åt kommuner i 223 300 000

31. Allmän statsandel till kommunerna och på kommunernas skattein-
komster baserad utjämning (förslagsanslag) i ................................. 162 471 000

32. Kommunindelning och understöd åt kommunerna för kommunsam-
manslagning (förslagsanslag) i ....................................................... 7 732 000

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-
slag) i ............................................................................................. 48 068 000

35. Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag) i ...... 3 347 000
80. Räntestöd och konsolideringslån till kommunerna (förslagsanslag) i 1 682 000

98. Utveckling av regionerna i 197 099 000

43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) i ................. 33 900 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-

turfondsprogram (förslagsanslag) i ................................................. 135 354 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ 27 845 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 073 256 000

01. Försvarsministeriet i 185 136 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag) i .................................................................... 172 500 000

21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.......... 12 136 000
22. Utgifter för ersättande av miljöskador (förslagsanslag) i................. 500 000

10. Försvarsmakten i 1 843 036 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) i ............ 572 600 000
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21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... 1 270 436 000

30. Internationell fredsbevarande verksamhet i 43 424 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksam-
het (förslagsanslag) i ...................................................................... 43 424 000

99. Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde i 1 660 000

50. Understödjande av försvarsorganisationers verksamhet (fast 
anslag) i ........................................................................................ 1 650 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) i................................................ 10 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 5 344 524 000

01. Finansministeriet i 89 318 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområ-
de (förslagsanslag) i ....................................................................... 55 000 000

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............. 26 028 000
22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 7 352 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ 97 000
89. Försäljning och förvärv av aktier (reservationsanslag 2 år) i ........... 841 000

03. Statens ekonomiska forskningscentral i 3 695 000

21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-
anslag 2 år) i .................................................................................. 3 695 000

05. Statskontoret i 39 567 000

21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ................... 39 214 000
22. Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ... 353 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i 3 024 149 000

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (för-
slagsanslag) i .................................................................................. 2 928 120 000

06. Extra pensioner (förslagsanslag) i ................................................... 21 546 000
07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 28 518 000
50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag) i .... 39 965 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 6 000 000
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18. Skatteförvaltningen i 343 798 000

21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ......... 343 798 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 176 560 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) i ........................................... 161 060 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag) i ................................................ 12 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 3 500 000

40. Tullverket i 125 967 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....................... 125 967 000

52. Statistikcentralen i 40 614 000

21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 40 614 000

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-
förvaltningen i 10 169 000

20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag 2 år) i 1 676 000
21. Stöd för anpassning av personalen (reservationsanslag 2 år) i ......... 169 000
23. Främjande av arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) i ................. 981 000
24. StPL-baserad rehabilitering och stöd till välbefinnande i arbetet (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... 6 368 000
25. Statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år) i ................ 725 000
60. Statens betalning av utgifterna på grund av utbildningsfonden (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 250 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i 14 362 000

01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (för-
slagsanslag) i .................................................................................. 1 177 000

02. Vissa andra löner och beslut som gäller villkor i tjänsteförhållande 
(förslagsanslag) i ............................................................................ 168 000

25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (re-
servationsanslag 2 år) i ................................................................... 3 000 000

95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag 
icke ingår i budgeten (förslagsanslag) i .......................................... 17 000

96. Oförutsedda utgifter (fast anslag) i ................................................. 10 000 000

82. Ersättningar till fonder och finansiella institut i 4 870 000

44. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) i 4 870 000

84. Internationella finansiella bidrag i 1 405 000

66. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella 
institut (förslagsanslag) i ................................................................ 170 000

68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfinansieringsbolaget (för-
slagsanslag) i .................................................................................. 1 235 000
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90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen i 1 415 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) i ......................... 1 415 000 000

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i 55 050 000

63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) i 5 000 000
95. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) i.......................... 50 000
97. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) i ... 50 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 053 748 000

01. Undervisningsministeriet i 245 273 000

10. Drift och underhåll av vissa fastigheter (reservationsanslag 3 år) i . 1 165 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag) i ....................................................... 140 000 000
21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i 21 042 000
22. Utvecklingsverksamhet (reservationsanslag 3 år) i ......................... 3 008 000
26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (fast anslag) i... 7 063 000
50. Vissa understöd (fast anslag) i ........................................................ 503 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkomman-

de för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i.. 70 992 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i .................... 1 500 000

05. Kyrkliga ärenden i 2 417 000

21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i . 1 780 000
50. Vissa understöd (fast anslag) i ........................................................ 637 000

07. Utbildningsstyrelsen i 18 403 000

21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... 18 403 000

08. Internationellt samarbete i 15 420 000

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-
tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 787 000

25. Internationellt kulturellt samarbete (reservationsanslag 2 år) i ........ 6 984 000
50. Vissa understöd (fast anslag) i ........................................................ 5 362 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 2 287 000

10. Undervisning och forskning vid universitet i 1 298 612 000

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år) i................... 1 196 449 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 23 772 000
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23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reserva-
tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 7 835 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............. 70 556 000

20. Yrkeshögskoleundervisning i 343 451 000

22. Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 
3 år) i ............................................................................................. 4 586 000

25. Utvecklande av yrkeshögskolorna (reservationsanslag 2 år) i ......... 2 068 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshög-

skolors driftskostnader (förslagsanslag) i ........................................ 336 797 000

40. Allmänbildande utbildning i 1 842 251 000

21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år) i ...................................................................................... 41 171 000

25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsan-
slag 2 år) i ...................................................................................... 1 899 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens 
driftskostnader (förslagsanslag) i .................................................... 1 727 460 000

34. Statsandel för de allmänbildande läroanstalternas och yrkesläroan-
stalternas samt yrkeshögskolornas anläggningskostnader (reserva-
tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 71 200 000

51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) i ............................. 521 000

60. Yrkesutbildning i 557 808 000

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) i 30 130 000
24. Inlärning i arbetet och praktikverksamhet (reservationsanslag 2 år) i 3 026 000
25. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) i ......... 1 299 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostna-

der (förslagsanslag) i ...................................................................... 417 510 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) i ...................... 104 238 000
76. Anskaffning av fastigheter (reservationsanslag 3 år) i .................... 1 605 000

69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 305 194 000

21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (re-
servationsanslag 2 år) i ................................................................... 412 000

22. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter 
(reservationsanslag 2 år) i............................................................... 13 904 000

25. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) i ........ 2 807 000
30. Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 75 068 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 105 014 000
34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos 

vuxna (reservationsanslag 3 år) i .................................................... 19 500 000
50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag) i 45 282 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 17 033 000
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52. Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskost-
nader (reservationsanslag 3 år) i ..................................................... 2 000 000

53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) i ............................. 7 181 000
55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag) i .... 12 878 000
56. Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader (förslagsanslag) i 4 115 000

70. Studiestöd i 737 968 000

22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-
slag 2 år) i ...................................................................................... 584 000

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag) i............... 33 046 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) i ........................ 657 000 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) i ................. 18 700 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (fast anslag) i .............. 2 638 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 26 000 000

88. Vetenskap i 239 554 000

21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ........... 31 333 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ..................... 13 512 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken 

(reservationsanslag 2 år) i .............................................................. 2 630 000
24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... 1 494 000
25. Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag  

2 år) i ............................................................................................. 350 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) i ..... 104 184 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenska-

pen (förslagsanslag) i ..................................................................... 75 739 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslags-

anslag) i ......................................................................................... 10 312 000

90. Konst och kultur i 330 195 000

21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-
missionerna (reservationsanslag 2 år) i ........................................... 3 297 000

22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... 16 445 000
23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 2 537 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .................... 15 534 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 5 750 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ........... 3 399 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 532 000
30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskost-

nader (förslagsanslag) i .................................................................. 28 663 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskost-

nader (förslagsanslag) i .................................................................. 15 691 000
32. Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag) i............... 4 010 000
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33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna 
(förslagsanslag) i ............................................................................ 6 633 000

34. Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek 
(förslagsanslag) i ............................................................................ 6 000 000

40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) i .......... 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) i ..................................... 3 713 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) i 9 956 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 187 982 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) i ............................. 12 495 000
54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris 

lån för grundlig renovering (fast anslag) i ....................................... 3 700 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i .................... 500 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 589 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år) i ................... 2 500 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) i ........................ 17 000

98. Idrottsverksamhet i 86 389 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 
fysisk fostran (förslagsanslag) i ...................................................... 84 464 000

52. Statsandel till idrottsutbildningscentrer (fast anslag) i .................... 1 925 000

99. Ungdomsarbete i 30 813 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ung-
domsarbete (förslagsanslag) i ......................................................... 28 565 000

51. Utvecklande av ungas verkstadsverksamhet och förebyggande 
drogarbete (reservationsanslag 2 år) i ............................................. 2 248 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 2 687 045 000

01. Jord- och skogsbruksministeriet i 79 755 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde (förslagsanslag) i ................................................. 26 000 000

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 35 557 000

22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år) i.................... 2 300 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag) i...................................................... 1 330 000
26. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) i ....................... 689 000
27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) i ............................... 7 530 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) i ............................................... 1 945 000
47. Främjande av växtförädlingsverksamheten (förslagsanslag) i ......... 673 000



4063Nr 1214

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-
ningar (reservationsanslag 2 år) i .................................................... 841 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) i ..... 2 890 000

02. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral i 13 140 000

21. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral (reservationsanslag 2 år) i ........................................... 13 140 000

03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska
skadenämnden i 624 000

21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i...................... 624 000

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och komplette-
rande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik i 1 848 764 000

41. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-
anslag 2 år) i .................................................................................. 608 620 000

43. EU-inkomststöd (förslagsanslag) i .................................................. 501 771 000
44. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) i ................... 3 400 000
45. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) i ........................ 312 300 000
46. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i ............................ 422 673 000

13. Marknadsföring av jordbruksprodukter och balansering av produk-
tionen i 157 195 000

42. Avträdelseersättning (förslagsanslag) i ........................................... 60 000 000
43. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 4 722 000
44. Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år) i ............... 1 513 000
47. Avträdelsestöd för lantbruksföretagare och stöd för beskogning av 

åker (reservationsanslag 2 år) i ....................................................... 88 790 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (förslagsanslag) i ............. 170 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) i .......................... 2 000 000

14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden i 185 333 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) i 32 800 000
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets delta-

gande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i ..................... 59 718 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag) i ................................................... 89 792 000
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) i ................. 3 023 000

15. Övriga utgifter för jordbruket i 23 722 000

40. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservations-
anslag 3 år) i .................................................................................. 12 170 000

44. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig 
andel vid totospel (förslagsanslag) i ............................................... 6 832 000

45. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) i ................................. 4 720 000



4064 Nr 1214

21. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i 32 015 000

21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (reservationsanslag 2 år) i ................................................ 31 438 000

22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag) i........................... 426 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) i ............................................ 101 000
77. Jord- och vattenbyggnadsarbeten (reservationsanslag 3 år) i ........... 50 000

31. Främjande och övervakning av skogsbruket i 123 982 000

24. Vissa samhälleliga serviceuppgifter och stöd för allmänna flottleds-
arbeten (reservationsanslag 3 år) i .................................................. 5 626 000

25. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag) i ......................... 910 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 

skogsbruk (fast anslag) i ................................................................. 44 510 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) i ............................................... 285 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 62 895 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) i ....... 5 605 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) i .......... 3 730 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservations-

anslag 3 år) i .................................................................................. 421 000

32. Skogsforskningsinstitutet i 38 996 000

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i 38 367 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) i ............................................ 420 000
76. Anskaffning av mark (reservationsanslag 3 år) i ............................. 100 000
77. Grundlig förbättring av skog (reservationsanslag 3 år) i ................. 109 000

41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 41 011 000

25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) i ......... 2 100 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) i ................. 4 388 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) i...... 2 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) i ...................... 1 708 000
50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) i ...... 6 991 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) i ........ 6 194 000
52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 2 284 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år) i ................................................ 14 289 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 757 000

42. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i 16 362 000

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år) i ...................................................................................... 14 745 000

24. Kontraktsodling av värdefisk (reservationsanslag 3 år) i ................. 1 117 000
74. Ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer (reser-

vationsanslag 3 år) i ....................................................................... 500 000
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51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna i 28 523 000

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 2 år) i .................................................................................. 5 292 000

30. Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (för-
slagsanslag) i .................................................................................. 2 500 000

31. Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reserva-
tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 5 446 000

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) i .... 420 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 14 865 000

61. Lantmäteriverket i 50 504 000

21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............. 47 504 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 3 000 000

62. Geodetiska institutet i 3 118 000

21. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... 3 118 000

71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel i 24 848 000

21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livs-
medel (reservationsanslag 2 år) i .................................................... 22 998 000

28. Vaccin och serum (förslagsanslag) i ............................................... 1 850 000

72. Livsmedelsverket i 5 116 000

21. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 5 116 000

73. Kontrollcentralen för växtproduktion i 14 037 000

21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reserva-
tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 14 037 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE i 1 778 494 000

01. Kommunikationsministeriet i 21 089 000

21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag  
2 år) i ............................................................................................. 14 239 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) i ...................... 6 850 000
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20. Fordonsförvaltningscentralen i 11 367 000

21. Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 11 367 000

24. Vägförvaltningen i 746 472 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) i .................................. 583 326 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om 

allmänna vägar (förslagsanslag) i ................................................... 23 546 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag) i ................................................. 103 300 000
79. Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet 

(reservationsanslag 3 år) i............................................................... 36 300 000

25. Statsbidrag för väghållningen i 11 100 000

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reserva-
tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 11 100 000

30. Sjöfartsverket i 23 665 000

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .................. 16 815 000
76. Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag) i ........... 50 000
77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år) i................... 6 800 000

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik i 69 060 000

40. Stödjande av anskaffningar av lastfartyg (förslagsanslag) i............. 280 000
41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt pas-

sagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i för-
teckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag) i ......... 39 861 000

42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och 
passagerar-bilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag) i .......................... 24 650 000

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) i .......................... 953 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) i .............................. 3 316 000

40. Banförvaltningscentralen i 406 003 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år) i .................................. 254 683 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 1 120 000
77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år) i........................ 21 400 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag) i ................................................. 128 800 000
79. Byggande av radionät i ................................................................... �

52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken i 5 775 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast an-
slag) i ............................................................................................. 1 200 000

43. Ersättning till Luftfartsverket för beredskapsuppgifter (fast anslag) i 4 575 000
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60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 91 115 000

42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) i.................................... 841 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 82 318 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 

skärgården (reservationsanslag 3 år) i ............................................. 7 956 000

70. Kommunikationsverket i 6 034 000

21. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ... 6 034 000

72. Ersättningar och understöd för kommunikation i 13 614 000

42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) i ........................... 13 614 000

80. Meteorologiska institutet i 28 391 000

21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i . 28 391 000

81. Havsforskningsinstitutet i 7 698 000

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .. 7 698 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde i 337 111 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag) i ....................................................... 278 000 000

40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) i ................................................. 942 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-

mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag) i ............................................................................................. 6 664 000

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag) i 51 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i .......................................... 505 000

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 964 018 000

10. Förvaltning i 175 013 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom handels- och industriministeriets för-
valtningsområde (förslagsanslag) i ................................................. 61 000 000

21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 22 667 000

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsan-
slag 2 år) i ...................................................................................... 73 146 000

24. Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) i .. 6 208 000
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66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisa-
tioner (förslagsanslag) i .................................................................. 7 100 000

92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) i . 4 882 000
95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) i ......... 10 000

20. Teknologipolitik i 525 541 000

21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 41 208 000

22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-
slag 2 år) i ...................................................................................... 68 799 000

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i . 9 623 000
24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 1 834 000
25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ......... 5 684 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 25 274 000
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag) i ..................... 145 844 000
28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverk-

samhet (reservationsanslag 2 år) i ................................................... 15 170 000
40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) i . 138 000 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar för främjande av uppfin-

nings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsan-
slag 3 år) i ...................................................................................... 6 214 000

70. Geologiska forskningscentralens fartygsanskaffning (förslagsan-
slag) i ............................................................................................. 168 000

83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) i ..... 67 723 000

30. Företagspolitik i 152 684 000

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 1 027 000

41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (fast anslag) i........................... 336 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) i ................................ 17 470 000
43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) i ............ 26 000 000
44. Regionalt transportstöd (förslagsanslag) i ....................................... 4 350 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 18 206 000
47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslut-

ningar i branschen (reservationsanslag 3 år) i ................................. 3 561 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 5 700 000
49. Räntestöd för krediter som beviljas av Finlands Exportkredit Ab 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 17 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag) i .................... 17 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-
anslag) i ......................................................................................... 76 000 000
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40. Konsument- och konkurrenspolitik i 18 571 000

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 5 760 000
24. Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i 1 590 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 4 688 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv-

ning (förslagsanslag) i .................................................................... 5 860 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) i............. 673 000

50. Internationaliseringspolitik i 59 278 000

21. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 16 182 000

40. Företags internationalisering branschvis (förslagsanslag) i ............. 19 500 000
41. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till 

Finpro rf (fast anslag) i ................................................................... 23 596 000

60. Energipolitik i 31 549 000

21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ..... 1 086 000
27. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi 

samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) i.......................... 3 400 000
40. Energistöd (förslagsanslag) i .......................................................... 27 000 000
45. Räntestöd för energiinvesteringar (förslagsanslag) i ....................... 13 000
50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) i...... 50 000

70. Ägarpolitik i 1 382 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i .......................................... 1 382 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 9 364 061 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i 67 066 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde (förslagsanslag) i ............................................. 16 000 000

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 33 720 000

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-
kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-
anslag) i ......................................................................................... 5 511 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) i .............................. 7 500 000
67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 4 335 000
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02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i 21 910 000

21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovården (reservationsanslag 2 år) i..................................... 21 910 000

03. Arbetslöshetsnämnden i 1 795 000

21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .... 1 795 000

04. Prövningsnämnden i 1 630 000

21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .......... 1 630 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården i 4 870 000

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 2 670 000

26. Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag) i ....................... 2 200 000

07. Institutet för arbetshygien i 37 175 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reserva-
tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 37 175 000

08. Folkhälsoinstitutet i 44 444 000

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i........... 33 200 000
26. Anskaffning av vaccin (förslagsanslag) i ........................................ 11 244 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i 5 047 000

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 
(reservationsanslag 2 år) i............................................................... 5 047 000

10. Strålsäkerhetscentralen i 11 330 000

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.... 11 330 000

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehand-
ling i 2 574 000

21. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ........... 1 249 000
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 

(reservationsanslag 2 år) i............................................................... 1 325 000

12. Statens skolhem i 588 000

21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) i .......... 588 000

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning i 22 608 000

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .. 22 608 000
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14. Statens sinnessjukhus i 607 000

21. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2  år) i . 607 000

15. Utjämning av familjekostnader i 1 433 600 000

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adop-
tion (förslagsanslag) i ..................................................................... 10 900 000

52. Barnbidrag (förslagsanslag) i .......................................................... 1 421 200 000
53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag) i 1 500 000

16. Allmän familjepension i 41 000 000

50. Allmän familjepension (förslagsanslag) i ........................................ 41 000 000

17. Utkomstskydd för arbetslösa i 678 000 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) i ....................... 563 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 86 000 000
53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga stu-

dier (förslagsanslag) i ..................................................................... 9 000 000
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) i.................... 20 000 000

18. Sjukförsäkring i 786 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag) i ............................................................................ 786 000 000

19. Pensionsförsäkring i 1 614 000 000

50. Statens andel i sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) i . 36 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 

lantbruksföretagare (förslagsanslag) i ............................................. 411 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-

retagare (förslagsanslag) i .............................................................. 70 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 1 097 000 000

20. Olycksfallsförsäkring i 13 500 000

53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsför-
säkring (förslagsanslag) i................................................................ 13 500 000

21. Frontveteranpensioner i 98 000 000

52. Fronttillägg och bostadsbidrag (förslagsanslag) i ............................ 98 000 000

22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för
rehabilitering i 252 928 000

50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) i ........ 250 000 000
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56. Statsbidrag för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reserva-
tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 2 760 000

57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservations-
anslag 2 år) i .................................................................................. 160 000

59. Statsbidrag för frontveteranernas rehabilitering (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 8 000

23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen i 2 750 000

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen 
(förslagsanslag) i ............................................................................ 2 750 000

28. Annat utkomstskydd i 33 950 000

50. Militärunderstöd (förslagsanslag) i ................................................. 14 270 000
51. Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag) i ................................. 19 680 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 3 564 784 000

30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskost-
nader (förslagsanslag) i .................................................................. 3 319 040 000

31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens an-
läggningskostnader (förslagsanslag) i ............................................. 4 900 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forsknings-
verksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) i ... 48 747 000

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna 
för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) i ....................... 82 170 000

34. Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som 
sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag) i ............ 2 370 000

35. Statlig ersättning till utgifter för utjämning av höga kostnader inom 
barnskyddet (fast anslag) i .............................................................. 47 227 000

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-
vården (reservationsanslag 3 år) i ................................................... 50 330 000

37. Statsbidrag till samkommunerna för sjukvårdsdistrikten för kostna-
der för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och ungdomar 
(fast anslag) i ................................................................................. 7 000 000

39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det so-
ciala området (fast anslag) i ............................................................ 3 000 000

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården i 6 700 000

31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på 
samiska (fast anslag) i .................................................................... 600 000

63. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslags-
anslag) i ....................................................................................... 6 100 000

53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning i 9 760 000

23. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) i.................................. 850 000
24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag) i .............. 1 360 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) i .................. 7 550 000
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57. Semesterverksamhet i 201 500 000

40. Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lant-
bruksföretagare (förslagsanslag) i ................................................... 187 000 000

50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lant-
bruksföretagare (förslagsanslag) i ................................................... 14 500 000

92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens
verksamhet i 405 945 000

50. Understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och so-
cialt välbefinnande (förslagsanslag) i ............................................. 308 000 000

55. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrätt-
ningar (reservationsanslag 2 år) i .................................................... 59 707 000

58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) i ............. 2 450 000
59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 35 788 000

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 305 474 000

01. Arbetsförvaltningen i 63 019 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområ-
de (förslagsanslag) i ....................................................................... 24 520 000

21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............. 22 231 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... 758 000
23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 5 000 000
63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsan-

slag 3 år) i ...................................................................................... 8 980 000
67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisa-

tioner (förslagsanslag) i .................................................................. 1 530 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i 220 516 000

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 
(förslagsanslag) i ............................................................................ 132 827 000

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för 
projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ 87 689 000

06. Arbetskraftspolitiken i 1 908 240 000

21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reserva-
tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 137 595 000

29. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(förslagsanslag) i ............................................................................ 518 878 000
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31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) i ............................... 6 500 000

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning (förslagsanslag) i .................................................. 134 380 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) i ........................................... 1 071 340 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande 

syfte (förslagsanslag) i ................................................................... 39 547 000

07. Flykting- och migrationsärenden i 83 081 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-
slagsanslag) i .................................................................................. 7 326 000

29. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i .................... 900 000
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för ut-

komststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och 
hälsovård som ges dem (förslagsanslag) i ....................................... 10 300 000

31. Åtgärder mot diskriminering (reservationsanslag 3 år) i ................. 100 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) i.......... 64 455 000

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i 30 618 000

23. Civiltjänst (förslagsanslag) i ........................................................... 3 818 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) i ........................................................ 26 000 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) i .......................... 800 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 675 949 000

01. Miljöministeriet i 23 138 000

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .............. 23 138 000

10. Miljövård i 38 065 000

27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) i ............................... 2 467 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) i ........... 2 000 000
63. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) i ..................... 1 673 000
64. Räntestöd för miljövårdsinvesteringar (förslagsanslag) i ................ 120 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reser-

vationsanslag 3 år) i ....................................................................... 1 364 000
66. Avfallsunderstöd för uttjänta bilar (reservationsanslag 3 år) i ......... 10 000 000
67. Främjande av miljösamarbete i länder i Finlands närområden (reser-

vationsanslag 3 år) i ....................................................................... 2 441 000
70. Ombyggnad av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservations-

anslag 3 år) i .................................................................................. 8 000 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) i ................................. 10 000 000
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20. Samhällen, användning av områden och naturvård i 52 780 000

22. Skötsel och underhåll av naturskyddsområdena (reservationsanslag 
3 år) i ............................................................................................. 20 000 000

37. Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markan-
vändningen (reservationsanslag 3 år) i ............................................ 925 000

44. Ersättningar enligt forsskyddslagen (förslagsanslag) i .................... 200 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 16 350 000
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) i .... 850 000
74. Husbyggnadsarbeten inom naturskyddsområdena (reservationsan-

slag 3 år) i ...................................................................................... 505 000
76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) i ..... 13 950 000

30. Främjande av boendet i 428 000 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) i ..................................................... 428 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond i ............................................... �

40. De regionala miljöcentralerna i 63 051 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. 63 051 000

50. Miljötillståndsverken i 4 524 000

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... 4 524 000

60. Finlands miljöcentral i 23 980 000

21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... 23 980 000

70. Statens bostadsfond i 4 544 000

21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i................. 4 544 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i 37 867 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 
(förslagsanslag) i ............................................................................ 10 000 000

22. Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år) i ...................... 11 900 000
26. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) i .................................. 270 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................. 10 060 000
63. EU:s miljöfonds deltagande i naturvårdsprojekt (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 2 600 000
65. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) i ..................................... 1 587 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 1 450 000
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Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i 2 782 000 000

01. Ränta på skulden i euro i 2 701 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag) i....................................... 2 701 000 000

03. Ränta på skulden i utländsk valuta i 63 000 000

90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag) i ...................... 63 000 000

09. Övriga utgifter för statsskulden i 18 000 000

21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) i ........ 18 000 000

Anslagens totalbelopp:

37 064 553 000
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DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Brutto- och nettobudgetering

 I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgete-
ring. Nettobudgetering är ett undantag från den-
na regel, och tillämpas bara inom de gränser som
anges i lagen om statsbudgeten. 

I budgeten kan följande inkomster och utgif-
ter nettobudgeteras

1) nya statslån, emissionsvinster och kapital-
vinster av statslån samt inkomster som uppkom-
mer genom derivat som skyddar statslånens ka-
pital samt amorteringar på statsskulden, kapital-
förluster och emissionsförluster i anslutning till
statslån samt utgifter till följd av derivat som
skyddar statslånens kapital,

2) ränteinkomster av statslån och inkomster
som uppkommer genom derivat som skyddar
räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter
till följd av statslån och utgifter till följd av de-
rivat som skyddar räntebetalningen på statslån,

3) inkomster av och utgifter för verksamhe-
ten vid ett ämbetsverk eller en inrättning,

4) inkomster som uppkommit genom försälj-
ning av aktier samt försäljningsprovisioner som
har samband med försäljningen och betalnings-
förpliktelser som staten för köparens del påtagit
sig ansvaret för, 

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till
en pensionsanstalt och återbäring av sådana be-
lopp till staten, 

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en
kommun och belopp som en kommun enligt be-
räkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall
betala till staten. 

Inkomster som hör till ämbetsverket i egen-
skap av arbetsgivare, försäkrings- och skadeer-
sättningar, ersättningar för användning av perso-
nalrestauranger samt inkomster av att ämbets-
verkets lokaliteter tillfälligt upplåts för utomstå-
ende för enskilda tillställningar, vilka nämns i

beskrivningen av omkostnadsmomentets stan-
dardinnehåll, kan såsom inkomster av ämbets-
verkets eller inrättningens verksamhet nettobud-
geteras genom att de dras av från omkost-
nadsmomentet i fråga, även om det i momentmo-
tiveringen inte har antecknats att nettoanslag be-
viljats under det. Dessutom får försäljningsin-
täkterna av sådana lösa anläggningstillgångar
för vilkas del anskaffningen finansieras under
omkostnadsanslaget nettobudgeteras med om-
kostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast
egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och
andra värdepapper) och lösa anläggningstill-
gångar som finansieras under specialmomenten
får dock inte nettobudgeteras med omkostnads-
anslaget.

Om det under ett ämbetsverks eller en inrätt-
nings omkostnadsmoment i momentmotivering-
en har antecknats att ett nettoanslag beviljats, el-
ler, om skillnaden mellan inkomsterna av och ut-
gifterna för ämbetsverkets eller inrättningens
verksamhet har upptagits som en inkomstpost
till nettobelopp under inkomstmomentet, omfat-
tas alla inkomster av ämbetsverkets eller inrätt-
ningens verksamhet och de utgifter för den som
avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets
standardinnehåll och beslutsdelen i momentmo-
tiveringen av nettobudgetering. Inkomster och
utgifter som skall nettobudgeteras är härvid bl.a.

1) inkomster av och utgifter för verksamhe-
ten eller någon del av verksamheten vid ett äm-
betsverk som bedriver avgiftsbelagd verksam-
het,

2) betalningsandelar i form av inkomst av an-
dra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller
motsvarande samprojet som genomförs på äm-
betsverkets eller inrättningens ansvar och utgif-
ter för projektet eller verksamheten,
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3) inkomster från EU vilka hänför sig till äm-
betsverkets eller inrättningens verksamhet och
utgifter som hänför sig till dessa inkomster,

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen
fått i form av donationer och genom testamenten
samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket
eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det
inte är fråga om ovanligt stora belopp med hän-
syn till ämbetsverkets eller inrättningens sed-
vanliga verksamhet och ekonomi, och

5) inkomster av och utgifter för verksamhe-
ten vid ett ämbetsverk eller en inrättning som be-
driver affärsverksamhet.

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbets-
verks eller en inrättnings verksamhet har budge-
terats under ett omkostnadsmoment, under vil-
ket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har
antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i be-
slutsdelen i motiveringen till momentet i fråga
dessutom specificerats vilka inkomster som har
nettobudgeterats under momentet eller vilka in-
komster som inte har nettobudgeterats under
momentet. Om ett inkomstmoment, som vid net-
tobudgetering skall tas in i budgeten som en net-
toinkomstpost på grund av att inkomsterna upp-
går till ett större belopp än uppskattat, innehål-
ler bara en del av utgifterna för ämbetsverkets
eller inrättningens verksamhet, har på motsva-

rande sätt i beslutsdelen i motiveringen till in-
komstmomentet i fråga specificerats vilka utgif-
ter som har nettobudgeterats under momentet el-
ler vilka utgifter som inte har nettobudgeterats
under det.

Vid nettobudgetering beaktas inte skatter, av-
gifter av skattenatur eller böter som inkomster.
Överföringsutgifter eller återbäring av sådana,
med undantag för likviditetsbelopp som enligt
lag betalas till en pensionsanstalt eller återbä-
ring av sådana belopp eller statsbidrag som en-
ligt lag betalas till en kommun eller sådana be-
lopp som en kommun enligt beräkningsgrunder-
na i statsbidragssystemet skall betala till staten,
samt investeringsutgifter eller inkomster av för-
säljning av egendom, med undantag för försälj-
ning av aktier eller anskaffning av lös egendom
avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings
verksamhet eller försäljning av lös egendom,
kan inte heller omfattas av nettobudgetering. 

Till utgifternas standardinnehåll under ett net-
tobudgeterat omkostnadsmoment hör utgifterna
enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll,
vilket förklaras nedan.

Inkomster av verksamheten som redovisas
som netto får användas för utgifter för verksam-
heten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller
momentmotiveringen.

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment en-
ligt uppgiftens eller utgifternas art.

Anslag som har budgeterats enligt uppgift är
ämbetsverkens omkostnadsanslag, som behand-
las nedan, samt vissa sådana anslag för projekt-
artade uppgifter som hänför sig till konsum-
tionsutgifterna. Ett anslag som har budgeterats
enligt uppgift får användas för alla regelmässiga
utgifter för uppgiften i fråga, om inte något an-
nat följer av budgeten. 

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt
följande huvudgruppering som följer utgifternas
art (inom parentes sifferkoderna för motsvaran-
de moment):

1) konsumtionsutgifter (01�29): utgifter, där
staten som direkt motprestation får produktions-

faktorer som skall användas under finansåret,
t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster,

2) överföringsutgifter (30�69): utgifter, för
vilka staten inte får någon direkt motprestation,

3) investeringsutgifter (70�89): utgifter, där
staten som direkt motprestation får produktions-
faktorer eller finansieringsinstrument med lång
verkningstid, vilka ger staten inkomst eller an-
nan nytta under flera finansår, och

4) övriga utgifter (90�99): utgifter som inte
hör till ovan nämnda huvudgrupper, t.ex. utgif-
ter för skötsel av statsskulden.

Anslaget under momentet får användas en-
bart för utgifter inom den utgiftsgrupp som an-
ges av momentets sifferkod. Därmed får ett an-
slag för konsumtionsutgifter inte användas för
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överföringsutgifter och ett anslag för överfö-
ringsutgifter får inte användas för konsumtions-
utgifter, om inte annat bestäms i momentmotive-
ringen.

För ett användningsändamål som specificeras
under ett moment får inte användas något annat
anslag med ett mera allmänt användningsända-
mål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta
specificerade användningsändamål inte har ute-
slutits i motiveringen till det mera allmänna an-
slaget. Undantag från denna huvudregel kan gö-
ras, om saken nämns i momentmotiveringen. 

Anslagen för avlöning av personal har i regel
budgeterats under lönemomenten (01�03) och
omkostnadsmomenten (21�27). Anslaget un-
der ett annat moment får användas för avlöning
av personal till ämbetsverk och inrättningar en-
dast om det i beslutsdelen i motiveringen till mo-
mentet ingår ett omnämnande om avlöningen
och maximiantalet personer som får anställas
med anslag under momentet uttryckt i årsver-
ken. För avlöningen av tjänstemän som valts till
tjänsten får inte användas andra moment än lö-
ne- och omkostnadsmoment. Om ett anslag får
användas för löner eller arvoden, används det
även för socialskydds- och pensionsavgifter
samt andra lönebikostnader i samband med dem.

Hänförande av utgifter och inkomster till fi-
nansåret

Anslaget får användas endast till de utgifter som
hänför sig till finansåret, enligt den i fråga om
momentet tillämpade principen för hur utgifter
hänförs. 

Om inte något annat har angetts i beslutsde-
len i motiveringen under momentet i fråga har
anslagen och inkomststaterna i budgeten hän-
förts till finansåret på de grunder som anges i 5 a
och 5 b § förordningen om statsbudgeten.

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 70,
74�75, 76 och 77�79 har definierats sådana
användningsändamål med standardinnehåll för

vilka anslagen under dessa moment får använ-
das utan att saken nämns i momentmotivering-
en. Standardinnehållet i ett omkostnadsmoment
tillämpas även när omkostnaderna till följd av
nettobudgeteringen har budgeterats på inkomst-
sidan såsom en del av nettobudgeten.

Då anslagen används går momentmotivering-
en före definitionen av standardinnehållet. Det
innebär att man i momentmotiveringen kan avvi-
ka från standardinnehållet antingen genom att
utesluta vissa standardanvändningsändamål el-
ler genom att foga till andra användningsända-
mål. I det senare fallet används ordet "även" för
att uttrycka att användningsändamålen under
standardmomenten har kompletterats, t.ex. på
följande sätt: "Anslaget under momentet får
även användas för honorära konsulers utgifter."

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk
budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmo-
menten 21�27. Omkostnadsanslaget får använ-
das för sådana löne- och andra konsumtionsut-
gifter som föranleds av skötseln av de uppgifter
som i lag eller förordning föreskrivits ämbets-
verket eller inrättningen, för utgifter för anskaff-
ning av maskiner och inventarier samt andra ma-
teriella eller immateriella anläggningstillgångar
samt för andra direkta utgifter som föranleds av
ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor
och andra ränteutgifter samt skadeersättningar. 

Ämbetsverken och inrättningarna kan utan en
fullmakt som särskilt har beviljats dem i sam-
band med budgeten, för att de lagstadgade skyl-
digheterna skall uppfyllas, ingå sådana avtal och
avge sådana förbindelser som med tanke på äm-
betsverkets eller inrättningens ekonomi och
verksamhet i fråga om villkoren och omfattning-
en är sedvanliga och som kan föranleda utgifter
även under följande finansår. Avtalen och för-
bindelserna kan gälla poster av samma typ som
konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga
anskaffningar. 

Omkostnadsanslaget får användas för betal-
ning av mindre förhandsavgifter i anslutning till
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ämbetsverkets eller inrättningens normala fort-
gående verksamhet.

Som separata anslag enligt utgifternas art har
budgeterats överföringsutgifter, utgifter för hus-
byggnads- och jord- och vattenbyggnadsinveste-
ringar och anskaffnings- och långivnings- samt
andra finansinvesteringsutgifter för aktier och
andelar samt vissa exceptionellt stora investe-
ringar i inventarier. Ett omkostnadsanslag får så-
ledes inte användas för dessa utgifter, om inte
något annat har bestämts i motiveringen till an-
slaget.

Om något annat anslag inte har anvisats för
ändamålet får omkostnadsanslaget användas för
finansiering av sådana forsknings- och utveck-
lingsprojekt inom ämbetsverkets verksamhets-
område som godkänts av EU samt för den finan-
siering som krävs för deltagande i projekterbju-
dandena i fråga. Till den del EU:s stöd gäller
mervärdesskatteutgifter och har nettobudgete-
rats under omkostnadsmomentet, betalas mer-
värdesskatteutgifterna av omkostnadsanslaget i
stället för det moment för mervärdesskatteutgif-
ter som ämbetsverket eller inrättningen i fråga
använder.

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras
de återbäringar av sjuk- och moderskapsdagpen-
ningar enligt sjukförsäkringen som hör till äm-
betsverket i egenskap av arbetsgivare, i de fall då
ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under
sjukdomstiden eller moderskapsledigheten, samt
ersättningar som inkommit för kostnaderna för
företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras un-
der omkostnadsmomentet ämbetsverkets inkom-
ster av försäljning av lösöre, ersättning för an-
vändning av personalrestauranger samt ämbets-
verkets försäkrings- och skadeersättningar en-
ligt vad som avses under "Brutto- och nettobud-
getering". 

Vidare får anslaget under omkostnadsmomen-
tet användas för den avgiftsbelagda verksamhe-
tens utgifter, om inte ämbetsverkets eller inrätt-
ningens avgiftsbelagda verksamhet har budgete-
rats under ett eget moment. 

Moment enligt utgifternas art

Konsumtionsutgifter (01�29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten
som direkt motprestation får produktionsfakto-
rer som används under finansåret. Till konsum-
tionsutgifter hänförs löner för statsanställda, an-
dra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsav-
gifter, utgifter för köp av varor och tjänster, ut-
gifter för anskaffning av försvarsmateriel samt
maskiner, anordningar och inventarier av ringa
värde eller med en kort ekonomisk användnings-
tid samt övriga sådana utgifter som föranleds av
eller hänför sig till statens verksamhet och som
inte skall hänföras till överförings- eller investe-
ringsutgifter.

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tek-
niska bistånd som EU-programmen kräver.

För löner till personal i statens tjänst får  kon-
sumtionsutgiftsmomenten användas enligt föl-
jande: 

a) omkostnads- och de särskilda avlönings-
momenten (sifferkod 01�03) och

b) andra konsumtionsutgiftsmoment löner till
personal i arbetsavtalsförhållande och sådana
tjänstemän som nämns i 9 § 1 mom. statstjänste-
mannalagen (750/1994), vilka utnämnts för viss
tid, om detta anges i momentets standardanvänd-
ningsändamål eller beslutsdel, samt

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom
förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjäns-
teman som ställts till statsrådets disposition en-
ligt statstjänstemannalagen.

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin
tjänst får inte betalas under andra moment än
omkostnads- och avlöningsmoment. 

04�07. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie
pensioner, familjepensioner, extra pensioner
samt vissa understöd närmast av pensionsnatur
vilka grundar sig på lag, förordning eller ett av-
tal som binder staten eller definieras särskilt i
motiveringen.
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16�18. Anskaffning av försvarsmateriel 

Under momenten har antecknats utgifter för an-
skaffning av försvarsmateriel. Dessutom kan un-
der momentet som avdrag antecknas försäk-
rings- och skadeersättningar som ämbetsverket
får i samband med anskaffning av försvarsmate-
riel, även om detta inte nämns i momentmotive-
ringen.

19. Mervärdesskatteutgifter

Under momentet har antecknats de mervärdes-
skatteutgifter som ingår i ämbetsverks och in-
rättningars konsumtions- och investeringsutgif-
ter.

Överföringsutgifter (30�69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och
överföringar av medel genom statens försorg till
kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, nä-
ringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund
samt överföringar av medel utan motprestatio-
ner till statliga fonder utanför budgeten, till folk-
pensionsanstalten och till utlandet. För överfö-
ringsutgifterna får staten inte av mottagaren nå-
gon direkt eller egentlig materiell motpresta-
tion, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt
främjar överföringsutgifterna fullföljandet av
statens uppgifter.

Överföringsutgifterna klassificeras i allmän-
het enligt mottagare. Statsbidragen för bygg-
nadsverksamhet samt för anskaffning av maski-
ner och inventarier har om möjligt observerats
under andra moment än statsbidragen för kon-
sumtion eller andra användningssyften. Om ett
anslag gäller flera grupper mottagare av överfö-
ringar, har det intagits en indelning enligt motta-
gargrupp, vid behov ytterligare indelad i överfö-
ringar avsedda för driftsekonomin och kapital-
ekonomin.

Under momenten 30�69 har budgeterats er-
sättningar till enheter som bedriver affärsverk-

samhet för uppgifter som de utför i allmänt in-
tresse, om förmånen kommer andra än staten till
del.

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av
lag och överföringsutgifter enligt prövning har
om möjligt antecknats under olika moment.

30�39. Statsbidrag till kommuner och samkom-
muner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till
kommuner och samkommuner samt landskapet
Åland.

40�49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats för främjande
av näringslivet avsedda statsbidrag till företag
och enskilda näringsidkare samt till centralorga-
nisationer, föreningar m.fl. som främjar företa-
gares och näringsidkares m.fl. intressen.

50�59. Statsbidrag till hushållen och allmän-
nyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till
hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbi-
drag till allmännyttiga organisationer, inrätt-
ningar, föreningar, sällskap o.s.v. Sådana är t.ex.
idrottsorganisationer, privata läroanstalter, pri-
vata sjukhus och sådana privata forskningsan-
stalter som inte direkt betjänar affärs- eller nä-
ringslivet.

60. Överföringar till statliga fonder utanför bud-
geten och till Folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till
statliga fonder utanför budgeten samt överfö-
ringar till Folkpensionsanstalten.
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61�62. EU:s strukturfondsfinansiering och den
motsvarande statliga medfinansieringen

Under momenten har budgeterats medelsöverfö-
ringar för betalning av EU-finansieringen av sta-
tens egna och andra projekt enligt EU:s struktur-
fonders mål- och gemenskapsinitiativprogram
som godkänts tillsammans med Europeiska
unionens kommission. EU:s deltagande i pro-
grammen har antecknats under moment 61 och
den motsvarande statliga finansieringen under
moment 62. I fråga om Fonden för fiskets ut-
veckling har medfinansieringen undantagsvis
budgeterats under moment 62 (30.41.62). 

63�65. Övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke
specificerade överföringar som inte på förhand
kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet
och hushållssektorn.

66�69. Överföringar till utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till
utlandet av sådana medel för vilka inte erhålls
direkt motprestation eller för vilka motprestatio-
nen är ringa i förhållande till utgiftens storlek.
Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utveck-
lingssamarbetet, medlemsavgifter till internatio-
nella sammanslutningar samt andra medlemsav-
gifter av understödsnatur som samfunden i fråga
använder för att finansiera sin verksamhet eller
förmedlar vidare som understöd till tredje part.

Investeringsutgifter (70�89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaff-
ningsutgifter än utgifter för anskaffning av för-
svarsmateriel och maskiner, anordningar och in-
ventarier med ett ringa värde eller en kort ekono-
misk användningstid, byggnadsutgifter för hus-
byggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruk-
tioner, utgifter för anskaffning av värdepapper,
jordområden och byggnader samt långivning.

Realinvesteringar (70�79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaff-
ningar av materiella anläggningstillgångar åt
staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterier-
na för de olika standardmomentgrupperna. Ut-
gifter för anskaffning av maskiner, anordningar
och inventarier har antecknats under momenten
70�73. Husbyggen har antecknats under mo-
menten 74�75 och övriga byggnadsarbeten un-
der momenten 77�79. Utgifter för köp av jord-
områden, byggnader och fastigheter har anteck-
nats under momentet 76.

70�73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostna-
der har budgeterats under ett omkostnadsmo-
ment (21�27), har under det vanligen också ta-
gits in anslag för anskaffning av inventarier och
immateriella anläggningstillgångar.

I undantagsfall (anskaffningens storlek, ka-
raktär av engångsföreteelse, användning av full-
makt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan
utgifterna för anskaffning av under momentet
särskilt definierade inventarier budgeteras un-
der moment 70 (Anskaffning av inventarier).
Anslaget under moment 70 får användas till ut-
gifter för anskaffning av denna typ av maskiner,
anordningar och inventarier då dessa behövs för
ämbetsverkets eller inrättningens (eller det
namngivna förvaltningsområdets) verksamhet.

74�75. Husbyggen

Under momenten har antecknats och anslagen
under dem får användas till nödvändiga löneut-
gifter för andra anställda än de som utnämnts till
fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med
anledning av statens i motiveringen till momen-
ten nämnda nybyggnadsarbeten och ombygg-
nadsarbeten på byggnader. Som ombyggnad be-
traktas sådana ändrings- och reparationsarbeten
som väsentligt höjer byggnadens värde. Ansla-
gen får även användas till utgifter för säkerhets-
system och andra tekniska system i byggnader.
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Anslagen får även användas till utgifter för pla-
nering av nybyggnadsarbeten och ombyggnads-
arbeten och för köp av behövliga konsulttjäns-
ter, med undantag av sådant planeringsarbete
som inte specificeras enligt projekt och för vil-
ket löneutgifterna har antecknats under omkost-
nadsmomentet.

Kostnadsförslagen för de under momenten
specificerade projekten motsvarar poängtalet för
byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband
med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har
ingåtts om projektet skall kostnadsförslaget
grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inklu-
derar inte mervärdesskatt.

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp
av jordområden, byggnader och fastigheter.

77�79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats och anslagen
under dem får användas till löneutgifter för an-
dra än de som utnämnts till fast tjänst och andra
utgifter i enlighet med motiveringen, vilka för-
anleds av statens andra byggnadsarbeten än hus-
byggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande
och grundlig reparation av allmänna vägar, järn-
vägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggnings-
arbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten,
rensning av forsar och vattenleder, anläggande
av flottningsleder samt bankfyllnings- och upp-
dämningsarbeten. Anslagen under momenten får
användas även till utgifter för planeringen av
byggnadsarbeten av nämnda slag och för köp av
konsulttjänster som behövs för planeringen, med
undantag av sådant planeringsarbete som inte
specificeras enligt projekt och för vilket löneut-
gifterna har antecknats under omkostnadsmo-
mentet.

Lån och övriga finansinvesteringar (80�89)

80�86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som be-
viljas av statens medel.

87�89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp
av aktier och värdepapper, investeringar i aktie-
bolag med statlig majoritet och andra finansin-
vesteringar.

Övriga utgifter (90�99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskul-
den samt övriga utgifter som inte hör till kon-
sumtions-, överförings- och investeringsutgifter.

90�92. Räntor på statsskulden 

Under momenten har antecknats räntor på skuld
i euro eller utländsk valuta.

93�94. Nettoamorteringar på statsskulden och
skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorte-
ringar på skuld i euro eller utländsk valuta, kapi-
talförluster och emissionsförluster nettade.

95�99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter
som inte klassificerats ovan, såsom utgifter som
är avsedda för täckande av underskottet.
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-
genhet

01. Skatt på inkomst och förmögenhet 
Under momentet beräknas inflyta
12 210 000 000 euro.

02. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta  225 000 000
euro.

03. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta  459 000 000
euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-
ning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta
10 214 000 000 euro.

02. Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta  408 000 000
euro.

03. Apoteksavgifter
Under momentet beräknas inflyta  113 000 000
euro.

08. Acciser

01. Tobaksaccis
Under momentet beräknas inflyta  452 000 000
euro.

04. Skatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta
1 050 000 000  euro.

05. Läskedrycksaccis
Under momentet beräknas inflyta  32 000 000
euro.

07. Energiskatt
Under momentet beräknas inflyta
2 990 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta
1 120 000 000 euro.

05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta  367 000 000
euro.

06. Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta  118 000 000
euro.

07.  (11.10.04 och 07) Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta  513 000 000
euro.

08. Avfallsskatt
Under momentet beräknas inflyta  49 000 000
euro.
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19. Övriga inkomster av skattenatur

02. Lästavgifter
Under momentet beräknas inflyta  953 000 euro.

03. Banskatt
Under momentet beräknas inflyta  16 000 000
euro.

04. Kommunikationsmarknadsavgift och teleen-
treprenadavgift
Under momentet beräknas inflyta  2 500 000 eu-
ro.

08. Oljeavfallsavgift
Under momentet beräknas inflyta  3 364 000 eu-
ro.

09. Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas inflyta  200 000 euro.
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-
ningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 414 000 eu-
ro.

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

01. Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 29 010 000
euro.

47. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 48 000 000
euro.

50. Inkomster från verkställighet av straff
Under momentet beräknas inflyta 10 200 000
euro.

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets
förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 250 000 euro.

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från Europeiska regionala utveck-
lingsfonden
Under momentet beräknas inflyta 137 872 000
euro.

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets
förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 800 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt
av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 17 000 euro i
nettoinkomster.

22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i
nettoinkomster.

Influtna inkomster under momentet får använ-
das för ändamål i enlighet med omkostnadsan-
slagens standardinnehåll.

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets
förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 093 000 eu-
ro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond
Till momentet överförs 976 040 000 euro.

25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar
m.m.
Under momentet beräknas inflyta 19 850 000
euro.

28. Kommunernas andelar av beskattningskost-
naderna
Under momentet beräknas inflyta 115 686 000
euro.

29. Folkpensionsanstaltens andel av beskatt-
ningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 31 551 000
euro.



4087Nr 1214

30. Evangelisk-lutherska församlingarnas ande-
lar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 17 653 000
euro.

49. Tullverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 9 322 000 eu-
ro.

51. Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas inflyta 24 700 000
euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster som
uppkommer vid utgivning av metallmynt och
överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa
samt inkomster som uppkommer vid försäljning
av de metallegeringar som fås från återbördade
mynt.

Influtna inkomster under momentet får använ-
das för betalning av tillverknings-, finansie-
rings- och lagringskostnader enligt de avtal som
ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för
utgifter som förorsakas av inlösning, lagring och
förstöring av metallmynt.

Under momentet upptas också skillnaden
mellan inkomsterna och utgifterna i samband
med överlåtelse av jubileums- och samlarmynt.

63. Gottgörelser för pensionsutgifter som be-
talts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 eu-
ro.

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmark-
naden
Under momentet beräknas inflyta 101 000 000
euro.

90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens
traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta 28 000 000
euro.

91.  Inkomster från Europeiska unionen för er-
sättning av resekostnader
Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 eu-
ro.

99. Övriga inkomster inom finansministeriets
förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 74 000 000
euro.

29. Undervisningsministeriets förvaltnings-
område

43. Studentexamensnämndens inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i
nettoinkomster.

70. Inkomster från studiestödsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 31 300 000
euro.

88. Statens andelar av tippningens och penning-
lotteriets vinstmedel
Under momentet beräknas inflyta 376 750 000
euro.

99. Övriga inkomster inom undervisningsminis-
teriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 eu-
ro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde

01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s ut-
vecklings- och garantifond för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 855 102 000
euro.

02. Inkomster från utvecklingssektionen vid
EU:s utvecklings- och garantifond för jordbru-
ket
Under momentet beräknas inflyta 31 000 000
euro.
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03. Inkomster från EU:s fond för fiskets utveck-
ling
Under momentet beräknas inflyta 5 718 000 eu-
ro.

04. Andra inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 1 220 000 eu-
ro.

21. Forskningscentralens för jordbruk och livs-
medelsekonomi inkomster
Under momentet beräknas inflyta 460 000 euro i
nettoinkomster.

Inkomsterna flyter in med stöd av förordning-
en om avgifter för prestationer som forsknings-
centralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
tillhandahåller (1164/2001).

Under momentet influtna inkomster får an-
vändas inom Forskningscentralens för jordbruk
och livsmedelsekonomi avgiftsbelagda verk-
samhet i enlighet med omkostnadsanslagens
standardinnehåll. Av inkomsterna får högst
5 000 euro användas till att sänka priserna för
den avgiftsbelagda verksamheten vid hästsjuk-
huset, högst 10 000 euro till prissänkningar
inom produktionen av elitplantor och högst
81 000 euro till prissänkningar vid jordbrukets
vädertjänst.

30. Statens andel av inkomsten av totospel
Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 eu-
ro.

32. Skogsforskningsinstitutets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 200 000 eu-
ro.

Inkomsterna inflyter från den avgiftsbelagda
verksamheten i forskningsskogarna.

35. Avgifter för jakt på hjortdjur
Under momentet beräknas inflyta 4 388 000 eu-
ro.

36. Spöfiskeavgifter
Under momentet beräknas inflyta 2 217 000 eu-
ro.

37. Fiskevårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 6 700 000 eu-
ro.

39. Jaktvårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 6 960 000 eu-
ro.

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 2 020 000 eu-
ro.

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

71. Inkomster till Forskningsanstalten för vete-
rinärmedicin och livsmedel
Under momentet beräknas inflyta 3 325 000 eu-
ro.

72. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 317 000 euro i
nettoinkomster.

Inkomsterna inflyter med stöd av jord- och
skogsbruksministeriets förordning om avgifter
som skall uppbäras för köttbesiktning och för
tillsynen över vissa anläggningar inom köttbran-
schen (830/2001) samt jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förordning om avgifter som skall upp-
bäras för tillsynen över vissa fiskerivaror och
fiskanläggningar (831/2001).

Under momentet influtna inkomster får an-
vändas till ändamål i enlighet med omkostnads-
anslagens standardinnehåll vilka förorsakas av
den köttbesiktning som ankommer på Livs-
medelsverket.

73. Inkomster till kontrollcentralen för växtpro-
duktion
Under momentet beräknas inflyta 7 146 000 eu-
ro.

74. Växtförädlingsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 757 000 euro.
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99. Övriga inkomster inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 870 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde

24. Vägverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 1 000 000 eu-
ro.

30. Sjöfartsverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 17 000 euro.

40. Inkomster av banhållningen
Under momentet beräknas inflyta 336 000 euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta  31 150 000
euro.

32. Handels- och industriministeriets förvalt-
ningsområde

10. Inkomster av avgiftsbelagd service vid ar-
betskrafts- och näringscentralernas företagsav-
delningar
Under momentet beräknas inflyta 2 120 000 eu-
ro.

20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster
Under momentet beräknas inflyta 1 570 000 eu-
ro.

99. Övriga inkomster inom handels- och in-
dustriministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 11 000 000
euro.

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-
ningsområde

05. Försäkringsinspektionens inkomster
Under momentet beräknas inte inflyta någon
nettoinkomst.

08. Folkhälsoinstitutets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

09. Social- och hälsovårdens produkttillsyns-
centrals inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 670 000 eu-
ro.

92. Avkastning av Penningautomatföreningens
verksamhet
Under momentet beräknas inflyta 405 945 000
euro.

98. Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 12 000 000
euro.

99. Övriga inkomster inom social- och hälso-
vårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro.

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

40. Inkomster från Europeiska socialfonden
Under momentet beräknas inflyta 126 700 000
euro.

70. Återbäringar av betalningar enligt lönega-
ranti
Under momentet beräknas inflyta 25 327 000
euro.

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets
förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 800 000 eu-
ro.
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35. Miljöministeriets förvaltningsområde

40. Inkomster till regionala miljöcentraler
Under momentet beräknas inflyta 330 000 euro.

60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot mil-
jöskador
Under momentet beräknas inflyta 8 000 000 eu-
ro.

70. Bostadsväsendets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 30 000 euro.

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets för-
valtningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 eu-
ro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter
Under momentet beräknas inflyta 63 000 000
euro.

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskatt-
ningen
Under momentet beräknas inflyta 75 000 000
euro.

Momentet har budgeterats enligt kontantprin-
cipen.

04. Återtagande av utgiftsrester och reservera-
de anslag
Under momentet beräknas inflyta 95 000 000
euro.

07. Ersättningar som bokförs som inkomst till
staten utanför statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 2 000 000 eu-
ro.

10. Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 eu-
ro.

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 420 000 000
euro i nettoinkomster.
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

04. Räntor på statens lån till affärsverken
Under momentet beräknas inflyta 89 450 000
euro.

05. Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 9 325 000 eu-
ro.

07. Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta 140 000 000
euro.

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster
Under momentet beräknas inflyta 600 000 000
euro.

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas inflyta 100 000 000
euro.

05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst

01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst
Under momentet beräknas inflyta 83 078 000
euro.
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Avdelning 15
LÅN

01. Lån som återbetalas till staten

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

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk
Under momentet beräknas inflyta 77 900 000
euro.

04. Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 67 200 000
euro.

03. Statens nettoupplåning och skuldhante-
ring

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 1 273 489 000 euro i
nettoinkomster.

Under momentet inflyter nettoinkomster av
de inkomster som fås av de nya statslånen, mins-
kade med de utgifter som orsakas av återbetal-
ningar på skulden. I nettoinkomsten inkluderas
dessutom de poster som orsakas av derivatavtal
som skyddar upptagandet av lån eller återköps-
priset. Av inkomsterna får högst 300 000 000
euro användas till betalning av de kapitalförlus-
ter som uppkommit i samband med återbetal-
ning i förtid.
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ANSLAG

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

01. Riksdagsledamöterna

21. Omkostnader för riksdagsledamöterna  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 19 596 000 euro.

02. Riksdagens kansli

19. Mervärdesskatteutgifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i köp av varor och
tjänster.

21. Omkostnader för riksdagens kansli  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 54 401 000 euro.

Vid utskottssekretariatet vid riksdagens kans-
li kan inrättas en tjänst som utskottsråd (A28).

09. Statsrevisorerna

21. Omkostnader för statsrevisorerna  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 1 793 000 euro.

14. Riksdagens justitieombudsman

21. Omkostnader för riksdagens justitieombuds-
mans kansli  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 667 000 euro.

Vid riksdagens justitieombudsmans kansli
kan inrättas en tjänst som referendarieråd (A30).

40. Statens revisionsverk

19. Mervärdesskatteutgifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  393 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i köp av varor och
tjänster.

21. Omkostnader för statens revisionsverk  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 020 000 euro.

99. Riksdagens övriga utgifter

21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna
för gruppkanslierna  (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 370 000 euro.

Anslaget får användas för avlönande av sekre-
terare och annan kanslipersonal som behövs för
gruppernas verksamhet samt för övriga utgifter
som föranleds av gruppernas verksamhet.
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

01. Republikens President

01. Presidentens arvode och representationsan-
slag  (fast anslag)
Under momentet beviljas 262 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt la-
gen om gottgörelsen till republikens president
(1032/1999).

21. Presidentens dispositionsmedel  (fast anslag)
Under momentet beviljas 43 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av
republikens presidents driftsutgifter.

02. Republikens Presidents kansli

19. Mervärdesskatteutgifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i köp av varor och
tjänster.

21. Omkostnader för Republikens Presidents
kansli  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 185 000 euro.

27. Utgifter för pensionerade presidenter  (fast
anslag)
Under momentet beviljas 240 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom.
(930/1999) lagen om republikens presidents rätt
till pension användas till betalning av utgifterna
för den service som ställts till de pensionerade
presidenternas förfogande.

75. Reparation och ombyggnad  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 440 000 euro.

Anslaget får användas till nödvändiga repara-
tioner och ombyggnader i Presidentens slott,
tjänstebostaden Talludden och sommarresiden-
set Gullranda.
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Huvudtitel 23
STATSRÅDET

01. Statsrådet

01. Avlöningar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 809 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 45, var-
av 18 får vara medlemmar av statsrådet och 27
specialmedarbetare.

02. Statsrådets kansli

19. Mervärdesskatteutgifter   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

21. Omkostnader för statsrådets kansli  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 19 901 000 euro.

22. EU-ordförandeskap   (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för förbere-
delse och planering inför Finlands EU-ordföran-
deskap år 2006, inklusive löneutgifter för an-
ställning av personal för viss tid. 

03. Justitiekanslersämbetet

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 702 000 euro.

27. Understödjande av politisk verksamhet

50. Understödjande av partiverksamhet  (fast
anslag)
Under momentet beviljas 12 988 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 9 § partilagen
(10/1969) samt 1 § förordningen om understöd
för partiverksamhet (27/1973) användas till be-
talning av understöd till partier som är företräd-
da i riksdagen för understödjande av deras i stad-
garna och i de allmänna programmen angivna of-
fentliga verksamhet. Av anslaget är 11 747 965
euro avsett att användas för understödjande av
partiernas politiska verksamhet, varav 8 % är av-
sett för kvinnornas politiska verksamhet samt li-
kaså 8 % för verksamheten vid partiernas krets-
organisationer, allt enligt samma grunder som
ovan nämnda understöd. Vidare får 59 035 euro
av anslaget användas i understöd till Ålands
landskapsstyrelse för understödjande av politisk
verksamhet i landskapet Åland samt 1 181 000
euro som en utgift av engångsnatur för kostna-
der för kommunalvalet år 2004 i enlighet med de
författringar som nämns ovan.

52. Ökande av medborgaraktiviteten inför valet
av Finlands representanter i Europaparlamen-
tet  (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får för främjande av informations-
verksamheten inför valet av Finlands represen-
tanter i Europaparlamentet användas till betal-
ning av understöd för partiers verksamhet i en-
lighet med utdelnings- och fördelningsprinciper-
na i förordningen om understöd för partiverk-
samhet (27/1973).
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99. Statsrådets övriga utgifter

21. Statsministerns och medarbetarnas resor
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 812 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som förorsakas av Europeiska rådets möten
samt statsministerns arbetsbesök och andra re-
sor. Anslaget får även användas till betalning av
utgifter för resor som hänför sig till statsrådets
kanslis ansvarsområde och som företas av nå-

gon annan minister i statsrådets kansli. Dess-
utom får anslaget användas till betalning av ut-
gifter för resor som företas av statsministerns sä-
kerhetsvakter och personer som direkt bistår
statsministern.

24. Ordnar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 471 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av kost-
naderna för hederstecken som utan lösen tillde-
las statstjänstemän och andra.
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesminis-
teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i köp av sådana varor
och tjänster som anskaffats av sådana förvalt-
ningsområdets ämbetsverk och inrättningar som
inte är särskilt belagda med mervärdesskatt,
samt till betalning av den mervärdesskatt som
ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i
Finland och använts för utvecklingssamarbete
och bistånd till länderna i Central- och Östeuro-
pa.

21.  (24.01.21, 99.23 och 26) Utrikesförvaltning-
ens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
172 028 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
utgifter som föranleds av honorära konsuler, av
de konsumtionsutgifter till följd av forsknings-
och utvecklingsverksamhet som betalas till sta-
ten samt av forskningsstipendier.

74. Husbyggen  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 205 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
reparations- och ändringsarbeten av ombygg-
nadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

År 2004 får förbindelser som gäller pågående
husbyggnadsprojekt ingås så att förbindelserna
åsamkar staten utgifter om högst 3 364 000 euro
efter år 2004.

76.  (24.01.87) Anskaffning av fastigheter och
lokaler  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 850 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av in-
köpspriset för byggnader, lokaler, tomter samt

till betalning av räntor och amorteringar på
fastighetslån.

År 2004 får förbindelser som gäller anskaff-
ning av fastigheter och lokaler ingås så att för-
bindelserna åsamkar staten utgifter om högst
1 850 000 euro efter år 2004.

Dispositionsplan
Nyttoyta Kostnadsförslag Beviljat Beviljas

Projekt  m2 1 000 e e /m2  e e

1. Nybyggnadsprojekt
S:t Petersburg 4 648 17 900 3 851 17 407 000 493 000

2. Ombyggnadsprojekt 2 797 000
3. För namngivna projekt, 

odelat 915 000
Sammanlagt 4 205 000
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30. Internationellt bistånd

66. Egentligt bistånd  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 409 955 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av de ändamål som är specifi-
cerade i dispositionsplanen. Anslaget får använ-
das för utbetalningar som sker med stöd av tidi-
gare beviljade fullmakter och för utgifter som
föranleds av betalningsarrangemang som avta-
las under år 2004.

Anslaget får även användas till betalning av
utgifter för biståndsförvaltningen, när de föran-
leds av utbildning av personal samt tjänsteresor
som personalen inom biståndsförvaltningen fö-
retar till och inom mottagarländerna samt an-
skaffning av kontorsautomatik samt betalning av
sakkunnigarvoden i anslutning till biståndspro-
jekten. De anslag som är avsedda för humanitär
hjälp får även användas för bistånd till andra län-
der än u-länderna. Av anslagen under momentet
debiteras även de kostnader som föranleds äm-
betsverk och inrättningar för utförandet av ut-
vecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om
statliga ämbetsverks och inrättningars deltagan-

de i utvecklingssamarbete (382/1989). Under
momentet får beviljas statsunderstöd.

År 2004 får nya biståndsavtal ingås och förbin-
delser avges, vilka åsamkar staten utgifter till ett

Dispositionsplan e

1. Multilateralt bistånd 109 000 000
2. Bistånd till enskilda länder 

och områden 128 000 000
3. Europeiska utvecklingsfon-

den 40 000 000
4. Bistånd som inte fördelats 

på olika länder 29 700 000
5. Humanitär hjälp 41 500 000
6. Biståndsplanering och 

stödfunktioner samt avdel-
ningens för utvecklings-
samarbete information 6 550 000

7. Evaluering av biståndet och 
intern revision 850 000

8. Understöd till medborgar-
organisationernas bistånd, 
Servicecentralen för bi-
ståndssamarbete (KePa) 
och informationen om bi-
ståndet 44 355 000

9. Räntestöd 10 000 000
Sammanlagt 409 955 000
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sammanlagt värde av högst 385 000 000 euro ef-
ter år 2004.

67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt
samarbete med utvecklingsländerna  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas till ekonomiskt, indu-
striellt och teknologiskt samarbete med utveck-
lingsländerna. År 2004 får avtal om ekonomiskt,
industriellt och teknologiskt samarbete ingås till
ett värde av högst 2 600 000 euro.

50. Närområdessamarbete

66. Närområdessamarbete  (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 25 374 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av pla-
neringen, genomförandet och utvärderingen av
bilaterala och multilaterala projekt i Ryska fede-
rationen, i de baltiska länderna i enlighet med de
riktlinjer regeringen godkände år 2002 samt till
understöd till investeringsfonder, fonder för tek-
niskt bistånd och andra fonder som stöder ut-
vecklingen i Central- och Östeuropa och som
verkar i anslutning till nationella och internatio-
nella finansiella institut och organisationer och
till finansiering av projekt som genomförs av
dessa fonder. Anslaget får användas till projekt
som överensstämmer med närområdesstrategin
och som är viktiga med tanke på EU:s nordliga
dimension samt till sådana multilaterala och bi-
laterala projekt som är viktiga för Finland ur ut-
rikes- och handelspolitisk synvinkel även i an-
dra länder i Central- och Östeuropa och OSS-
länderna.

Anslaget får även användas till finansiering
av utgifter som föranleds av sakkunniga som ar-
betar vid internationella organisationer och fi-
nansiella institut samt i ifrågavarande land. An-
slaget får dessutom användas till betalning av
statens konsumtionsutgifter i anslutning till den
ovan nämnda verksamheten samt till betalning
av sådana konsumtionsutgifter för närområdes-
projekt som betalas till andra statliga ämbets-
verk. Anslaget får vidare användas till avlöning
av personal i tidsbundet arbetsavtalsförhållande
motsvarande högst fem årsverken för sakkunnig-
uppgifter som hänför sig till koordinering, pro-
jektberedning, samfinansiering, utvärdering och
förvaltning i anslutning till närområdessamarbe-
tet samt utvecklandet av det. Under momentet
får beviljas statsunderstöd.

Under år 2004 får avtal ingås och förbindel-
ser avges som gäller understöd till länderna i
Central- och Östeuropa, Ryssland och övriga
OSS-länder så att de efter år 2004 åsamkar sta-
ten utgifter till ett värde av sammanlagt högst
10 000 000 euro. 

Fördelningen av fullmakter att 
bevilja medel och ingå avtal e

1. Multilateralt bistånd 166 000 000
2. Bistånd till enskilda länder och 

områden 134 000 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -
4. Bistånd som inte fördelats på 

olika länder
12 500 000

5. Humanitär hjälp -
6. Biståndsplanering och stöd-

funktioner samt avdelningens 
för utvecklingssamarbete in-
formation 4 500 000

7. Evaluering av biståndet och in-
tern revision -

8. Understöd till medborgarorga-
nisationernas bistånd, Service-
centralen för 
biståndssamarbete (KePa) och 
informationen om biståndet 40 000 000

9. Räntestöd 28 000 000
Sammanlagt 385 000 000
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99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 
förvaltningsområde

01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparla-
mentet  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 960 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av löneut-
gifter för dem som valts till Finlands represen-
tanter i Europaparlamentet.

21. Tillfällig representation vid internationella
konferenser  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 213 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för statsbesök och ministerbesök i Finland
och i utlandet. Anslaget får även användas till
betalning av arvoden och arbetsavgifter för till-
fällig arbetskraft i anslutning till statsbesök och
ministerbesök.

22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbe-
varande styrkorna  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 51 971 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för lön, dagtraktamente, provianterings-
tillägg, utbildning och statens pensionsavgift för
fredsbevarande personal som avses i lagen om
fredsbevarande verksamhet (514/1984), samt till
betalning av kostnaderna för personförsäkring
som den fredsbevarande personalen tar för sin
tjänstgöringstid. Anslaget får också användas till
utbildning som ges inom ramen för det interna-
tionella fredsbevarande samarbetet samt för ma-
terialkostnader i anslutning därtill, till sådant
understöd inom försvarssektorn som inom ra-
men för internationell krishantering ges till en-
skilda länder samt till stabiliseringsarbete efter
konflikterna. Dessutom får anslaget användas
till ekonomiskt stöd för sådana internationella
fredsbevarande operationer till vilka Finland
inte sänder personal eller annars deltar i.

Ifall till Finland riktas en begäran om att en ny
fredsbevarande styrka skall skickas på interna-
tionella fredsbevarande uppdrag och Finland be-
slutar uppställa en fredsbevarande styrka eller
om Finland beslutar om att deltagande i följande
fas av redan inledda operationer skall fortsätta,

får de anslag som beviljats under momentet an-
vändas för dessa utgifter.

25. Civilpersonalens deltagande i krishante-
ring  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 363 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
specialutgifter för finländsk civilpersonal som
deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och
till betalning av andra utgifter för Finlands civi-
la krishanteringsverksamhet samt för betalning
av utgifter för tjänstemän inom andra förvalt-
ningsområden som deltar i civil krishantering.
Anslaget får vidare användas till projekt och ut-
bildning i Finland i anslutning till civil krishan-
tering, till betalning av utgifter som föranleds av
valobservatörer, till stödjande av verksamheten

Dispositionsplan e

1. Utgifter för Finlands FN-av-
delning på Cypern (UNFI-
CYP-operationen) 212 000

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

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

5. Gemensamma utgifter 1 621 000
6. Utgifter för Finlands avdel-

ning i Makedonien i det forna 
Jugoslavien (EUF-operatio-
nen) 80 000

8. Utgifter för Finlands avdel-
ning i Afganistan (ISAF-ope-
rationen) 3 808 000

9. I reserv för merutgifter för på-
gående operationer eller för 
förlängning av dem, för even-
tuella nya fredsbevarande 
operationer samt för andra ut-
gifter för den fredsbevarande 
verksamheten 10 801 000

Sammanlagt 51 971 000
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vid organisationer som bedriver civil krishante-
ringsverksamhet samt för ersättning av kostna-
derna för personförsäkring för personal inom
den civila krishanteringen.

50. Vissa statsunderstöd  (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 508 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
understöd till de samfund som nämns i disposi-
tionsplanen. Av det anslag som reserveras för
frivilligorganisationernas Europainformation
anvisas Finland i Europa rf 219 000 euro och In-
formationscentralen Alternativ till EU rf 51 000
euro samt anvisas 100 000 euro för information i
samband med val av finska representanter till
Europaparlamentet. 

51. Understöd till nödställda  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 39 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av hemsändningar av och stöd
till personer som enligt lagen om konsulära
tjänster är nödställda, till avskrivningar samt till
betalning av understöd utomlands.

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-
drag  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 67 723 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-
lemsavgifter till organisationer som hänför sig
till utrikesministeriets verksamhetsområde och
till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den
internationella klimatkonventionen  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas till sådant samarbete
med utvecklingsländer som omfattas av den in-
ternationella klimatkonventionen.

95. Kursfluktuationer  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
17 000 euro.

Anslaget får användas till täckande av de kal-
kylerade kursskillnaderna mellan de kontokur-
ser som fastställs av utrikesministeriet och ban-
kernas officiella dagskurser samt andra kalkyle-
rade kursskillnader som gäller utlandsbetalning-
ar i utländsk valuta.

Dispositionsplan e

Medborgarorganisationernas Euro-
painformation 605 000
Finlands FN-förbund rf 265 000
Finlands Flyktinghjälp rf 202 000
Den finländska kommittén för euro-
peisk säkerhet 109 000
FN:s barnhjälp i Finland UNICEF rf 84 000
Finska Riksföreningen för FN:s Ut-
vecklingsfond för Kvinnor rf 50 000
Samerådet 47 000
Organisationer som stöder Konfe-
rensens om säkerhet och samarbete i 
Europa verksamhet samt människo-
rättsorganisationer 42 000
FRK:s bekantgörande av internatio-
nell humanitär rätt och Genève-kon-
ventionerna i Finland 54 000
Övriga samfund som bedriver inter-
nationell verksamhet 50 000
Sammanlagt 1 508 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband 
med det

19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieminis-
teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 41 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår köp av varor och
tjänster som görs av andra än särskilt skattskyl-
diga ämbetsverk och inrättningar inom förvalt-
ningsområdet.

21. Justitieministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
29 298 000 euro.

22. Vissa verks omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
7 214 000 euro.

Anslaget får även användas till utgifter som
föranleds av åtgärder som är nödvändiga för att
hindra konkurser från att förfalla eller annars för
att genomföra konkursövervakningen samt till
betalning av bidrag till Institutet för kriminalpo-
litik.

29. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till arvoden och övriga
konsumtionsutgifter som föranleds av undersök-
ningskommissioner som tillsatts för utredning
av olyckor enligt lagen om undersökning av stor-
olyckor (373/1985) samt i den omfattning som
statsrådet bestämmer till arvoden och övriga
konsumtionsutgifter som föranleds av undersök-
ningar som utförs som internationellt samarbe-
te. Anslaget får dessutom användas till realise-
ring av skadeståndsansvar som eventuellt föran-

leds av en förbindelse som getts vid en utländsk
domstol eller någon annan myndighet i anslut-
ning till ett kostnadsansvar som konkursom-
budsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med
ringa tillgångar.

51. Vissa ersättningar och understöd som beta-
las av staten  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 9 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av såda-
na ersättningar för brottsskador som skall beta-
las enligt lagen om ersättning för brottsskador av
statsmedel (935/1973) samt av ersättningar som
skall betalas till oskyldigt häktade och dömda
enligt lagen om ersättning av statens medel som
till följd av frihetsberövande skall betalas till
oskyldigt häktad eller dömd (422/1974), till be-
talning av understöd till sammanslutningar som
arbetar för att förebygga kriminalitet och som tar
hand om brottsoffer, understöd för upprätthål-
lande av samernas kulturella autonomi, under-
stöd till Opinionsnämnden för massmedier och
till sammanslutningar som publicerar författ-
ningsmaterial. Anslaget får vidare användas för
understöd till sådana förbund på landskapsnivå
som inom sitt område sörjer för förvärvandet av
juridisk expertis för fiskerihushållningskollek-
tiv i vissa frågor som anknyter till omfattande
vattenfrågor samt till understöd för verksamhet
som stöder utvecklandet av rättsordningen och
spridandet av kunskap om den.

Anslaget får dessutom av vägande skäl använ-
das till understöd för ersättningar för rättegång-
ar med anledning av miljöskador, samt till nöd-
vändiga kostnader för intressebevakningen i för-
valtningsärenden som gäller miljövården. Un-
derstöd kan betalas om saken kan anses vara av
stor vikt med tanke på det allmänna miljövårds-
intresset eller ha en betydande inverkan på
många personers omständigheter och de kostna-
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der som åsamkas en part eller kärande inte kan
anses vara rimliga med beaktande av hans betal-
ningsförmåga.

10. Domstolsväsendet

21. Högsta domstolens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 298 000 euro.

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 412 000 euro.

23. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
196 563 000 euro.

Vid förvaltningsdomstolarna kan för påskyn-
dandet av behandlingen av omfattande och i
samhällshänseende betydande ärenden samt för
utvecklandet av personalstrukturen fr.o.m. den
1 mars 2004 inrättas 9 tjänster som förvaltnings-
rättsdomare (4 T13 och 5 T11), under förutsätt-
ning att man i motsvarighet därtill minskar anta-

let visstidsanställda förvaltningsrättsdomare och
förvaltningsrättssekreterare.

För ändrande av hovrätternas personalantal
och -struktur så att dessa motsvarar det reforme-
rade förfarandet kan vid hovrätterna fr.o.m. den
1 mars 2004 inrättas 7 tjänster som hovrättsråd
(3 T14 och 4 T12), under förutsättning att man i
motsvarighet därtill minskar antalet visstidsan-
ställda hovrättsråd och fiskaler.

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom in-
komster de avgifter som uppbärs för utdrag och
intyg som lämnas ur fastighetsdatasystemet ge-
nom direktanvändning samt inkomsterna från
EU.

29. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av rätte-
gångskostnader som med stöd av lagar och för-
ordningar föranleds av myndigheternas verk-
samhet samt till betalning av ersättningar som
staten enligt skadeståndslagen (412/1974) skall
betala.

30. Rättshjälp

21. Rättshjälpsbyråernas omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
20 714 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inkomsterna
från rättshjälpsavgiften, de partiella ersättningar
som den som erhåller rättshjälp betalar och även
den förlorande partens ersättningar för rätte-
gångskostnaderna.

50. Ersättningar till privata rättsbiträden  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 33 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som förorsakas av tillämpningen av rätts-
hjälpslagen (257/2002), lagen om skuldsanering

Dispositionsplan e

Ersättningar för brottsskador samt 
ersättningar som skall betalas till 
oskyldigt häktade och dömda 7 250 000
Understöd till sammanslutningar 
som arbetar för att förebygga kri-
minalitet och som tar hand om 
brottsoffer 310 000
Understöd för upprätthållande av 
samernas kulturella autonomi 1 270 000
Övriga understöd 270 000
Sammanlagt 9 100 000
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för privatpersoner (57/1993), lagen om rätte-
gång i brottmål (689/1997) samt konkurslagen.

40. Exekutionsväsendet

21. Exekutionsväsendets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 78 937 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av om-
kostnaderna för häradenas exekutionsverk och
landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland samt
till betalning av löne-, rese-, facklitteratur- och
utbildningskostnader och utgifter för post- och
bankservice och blanketter vid häradsämbetenas
exekutionsavdelningar. Med anslaget under mo-
mentet betalas också utgifterna för användning,
underhåll och utvecklande av exekutionsväsen-
dets centraliserade datasystem samt utgifter som
orsakas av utvecklandet av ett nytt datasystem
för utsökningen.

50. Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
180 403 000 euro.

Av anslaget får högst 4 950 000 euro använ-
das till sänkningen av priserna för de företags-
ekonomiska prestationerna vad gäller fångvårds-

väsendets arbetsverksamhet och högst 2 000 000
euro till betalning av de hyresandelar för fång-
vårdsväsendets personalbostäder som föranleds
av funktionellt behov. 

I nettobudgeteringen beaktas såsom inkom-
ster inkomsterna av försäljningen i anstaltsbuti-
kerna, inkomsterna av verksamheten vid Sata-
kunda fängelse, Fångvårdens utbildningscen-
trals inkomster samt inkomsterna av rättspsykia-
triska undersökningar.

74. Arbeten vid öppna anstalter  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 900 000 euro.

Anslaget får även användas till markbygg-
nadsarbeten. Av anslaget får dessutom högst
1 500 000 euro användas vid arbetskolonierna
för arbetsprojekt som gäller kommunägda kul-
turhistoriskt värdefulla objekt eller som kan för-
enas med rehabiliteringsverksamhet som delvis
bekostas av kommunen.

60. Åklagarväsendet

21. Åklagarväsendets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 30 061 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av om-
kostnaderna för riksåklagarämbetet, häradenas
åklagarämbeten och landskapsfogdeämbetet i
landskapet Åland samt löne-, rese-, facklittera-
tur- och utbildningskostnaderna för häradsämbe-
tenas åklagaravdelningar.

70. Valutgifter

21. Valutgifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 966 000 euro.

Anslaget får i enlighet med vallagen
(714/1998), sametingslagen (974/1995) och la-
gen om förfarandet vid rådgivande folkomröst-
ningar (571/1987) användas till betalning av ut-
gifter som föranleds av riksdagsval, president-
val, kommunalval, Europaparlamentsval, same-
tingsval och rådgivande folkomröstningar samt

Dispositionsplan e

Rättshjälp och försvar 30 400 000
Biträdande av målsägande 200 000
Skuldsanering för privatperso-
ner 1 600 000
Ersättning för rättegångskost-
naderna för oskyldigt åtalade 1 450 000
Arvoden till utredningsmän 
och boförvaltare enligt kon-
kurslagen 150 000
Sammanlagt 33 800 000
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sammanställningen och databehandlingen av
valresultaten.
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesminis-
teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 60 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

21. Inrikesministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
21 786 000 euro.

22. Gemensamma utgifter för informationsför-
valtningen  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 212 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för under-
håll och utvecklande av inrikesförvaltningens
gemensamma datanät och av datasystem som an-
vänds gemensamt.

02. Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
9 124 000 euro.

05. Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
51 480 000 euro.

Anslaget kan även användas till projekt för
vilka fås EU-finansiering.

06. Registerförvaltningen

21. Registerförvaltningens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
27 818 000 euro.

07. Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 43 885 000 euro.

Anslaget får användas till löner för persona-
len vid häradsämbetena samt till gemensamma
utgifter för lokaler och till andra omkostnader.

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
553 089 000 euro.

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
43 549 000 euro.

Av anslaget får högst 414 000 euro användas
för att sänka priserna på de företagsekonomiska
prestationerna inom den avgiftsbelagda utbild-
ningsverksamheten.

Anslaget kan även användas till projekt för
vilka fås EU-finansiering.
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22. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 650 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar enligt 76 § och 77 § 1 mom. räddningsla-
gen (468/2003) samt till omkostnader som för-
anleds av användningen av luftfartyg i rädd-
ningstjänsten och av ersättningar i samband där-
med till luftfartsverket för direkta kostnader för
alarmerings- och ledningssystemet, av spanings-
verksamheten för upptäckande av skogsbränder
samt av lämnande och mottagande av internatio-
nell nödhjälp och upprätthållande av beredskap
för sådan hjälp. Anslaget kan även användas till
betalning av utgifter som föranleds av särskilda
undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller
annan olycka enligt 87 § 2 mom. räddningsla-
gen. 

Anslaget får även användas till lämnande av
internationell hjälp inom ramen för EU:s och an-
dra internationella organisationers civilkrishan-
teringsmekanismer samt för betalning av löneut-
gifter, beredskaps- och omkostnader som föran-
leds av bi- eller multilateral tjänstgöring i grupp-
en för utvärdering och koordinering av katastro-
fer, vilken lyder under FN, som sakkunnig i
NATO:s Euro-atlantiska partnerskapsråd
(EAPC) och vid den internationella beredskaps-
enheten (FRF) inom Finlands räddningstjänst
samt för omkostnader som föranleds av sådana
räddningsuppdrag i närområdena som inrikesmi-
nisteriet föreskriver kommunerna.

31. Statsandelar och statsunderstöd  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 710 000  euro. 

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar som beviljas räddningsområdena, till be-
talning av statsandelar för myndighetsradionä-
tets dataterminaler till kommunerna och rädd-
ningsområdena enligt lagen om statsandelar och
-understöd åt kommunerna för kostnaderna för
brand- och räddningsväsendet (560/1975) och
till betalning av sådana understöd enligt lagen
om statsunderstöd till räddningsväsendet och
77 § 2 mom. räddningslagen som beviljas en

kommun eller det lokala räddningsväsendet för
befolkningsskyddsutgifter.

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
191 092 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
anskaffningsutgifter för maskiner, anordningar
och materiel samt till betalning av utgifter för
om- och nybyggnad av byggnader, konstruktio-
ner och fastigheter när anskaffningsutgiften el-
ler kostnadsförslaget för projektet understiger
1 000 000 euro.

Anslaget får även användas för projekt som
finansieras av EU.

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-
ter  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 522 000 euro.

Av anslaget får användas 2 522 000 euro för
betalning av utgifterna för den beställningsfull-
makt som beviljades i budgeten för 2000 för an-
skaffning av två bevakningsfartyg samt vid be-
hov till utgifter enligt leveransavtalet som föran-
leds av ändringar i index och valutakurser.

Av anslaget får användas 6 000 000 euro för
betalning av utgifterna för den beställningsfull-
makt som beviljades i den första tilläggsbudge-
ten för 2003 för grundlig renovering av två be-
vakningsfartyg i Tursas-klassen samt vid behov
till utgifter enligt leveransavtalet som föranleds
av ändringar i index och valutakurser.

74. Husbyggen  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 262 000 euro.

Av anslaget får högst 420 000 euro användas
för ombyggnaden av Gräns- och sjöbevaknings-
skolans verksamhetsställe i Imatra.

Av anslaget får högst 842 000 euro användas
för byggande av Porkala sjöbevakningsstation.
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97. Understöd åt kommuner

31. Allmän statsandel till kommunerna och på
kommunernas skatteinkomster baserad utjäm-
ning  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 162 471 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av all-
män statsandel till kommunerna samt utjämning
på basis av kommunernas skatteinkomster, en-
ligt lagen om statsandelar till kommunerna
(1147/1996).

32. Kommunindelning och understöd åt kommu-
nerna för kommunsammanslagning  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 7 732 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av kalky-
lerade sammanslagningsunderstöd enligt 38 §
kommunindelningslagen (1196/1997), ersättan-
de av minskning av statsandelar enligt 39 §, be-
talning av investerings- och utvecklingsstöd en-
ligt 40 § och betalning av kostnader för inläm-
nande av särskilda utredningar enligt 8 §. 

I samband med de ändringar i kommunindel-
ningarna som görs 2004 och som träder i kraft
vid ingången av 2005 kan det ingås förbindelse
om betalning av understöd för investerings- och
utvecklingsprojekt 2005 till ett belopp på högst
16 820 000 euro.

Av anslaget får högst 150 000 euro användas
för understöd till kommuner för de kostnader
som kommunerna föranleds av förhandsutred-
ningar gällande sammanslagningar.

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna en-
ligt prövning   (fast anslag)
Under momentet beviljas 48 068 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av finan-
sieringsunderstöd enligt prövning enligt 13 § la-
gen om statsandelar till kommunerna. Under-
stöd enligt prövning kan beviljas en kommun
som i första hand på grund av exceptionella eller
tillfälliga ekonomiska svårigheter är i behov av
ökat ekonomiskt stöd. Som faktorer vilka påver-
kar behovet beaktas även lokala särförhållan-
den. För beviljande och användning av understö-

det kan inrikesministeriet ställa villkor som gäl-
ler sanering av kommunens ekonomi. 

35. Intressebevakning i förmyndarverksamhe-
ten  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 347 000  euro.

Anslaget får användas till ersättningar till så-
dana producenter av intressebevakningstjänster
som avses i 6 § lagen om ordnande av intresse-
bevakningstjänster i förmyndarverksamheten
(443/1999).

80. Räntestöd och konsolideringslån till kommu-
nerna   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 682 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-
stöd enligt lagen om konsolidering av kommu-
ners ekonomi och om kommunutredning
(658/1994).

98. Utveckling av regionerna

43. Landskapsutvecklingspengar  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 33 900 000 euro.

Anslaget får användas närmast till självstän-
digt utvecklande av näringsverksamheten i
regionerna, inberäknat åtgärder gällande kompe-
tenscentra och stadspolitiken, samt till regionala
samarbetsprojekt. Anslaget får även användas
för anställande av den personal, motsvarande
högst 24 årsverken, som behövs för genomföran-
de av de program och projekt som finansieras
med landskapsutvecklingspengar samt till betal-
ning av kostnader för lokaler och av övriga kost-
nader som föranleds av avlönande av personal.

Anslaget utgör landskapsutvecklingspengar i
enlighet med 20 § regionutvecklingslagen.

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens
deltagande i EU:s strukturfondsprogram  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 135 354 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande av me-
del fattas för sammanlagt 113 565 000 euro.
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Om en del av bevillningsfullmakten för år
2003 är oanvänd, får beslut fattas om bevillning
av den oanvända delen år 2004.

Anslaget får användas för betalning av EU-
medfinansieringen för projekt som verkställer
mål 1 och 2-programmen för EU:s program-
period 2000�2006 samt för betalning av den
EU-medfinansieringen som ur Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden betalas för teknisk hjälp
och som hänför sig till genomförandet av pro-
grammen.

Anslaget får tillsammans med anslagen under
förvaltningsområdenas medfinansieringsmo-
ment användas för anställande av den tekniska
hjälp och den personal, motsvarande högst 75
årsverken, som behövs för genomförande av de
program som Europeiska regionala utvecklings-
fonden medfinansierar.

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeri-
ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-
turfonder deltar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 845 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande fattas
för sammanlagt 25 026 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för år
2003 är oanvänd, får beslut fattas om bevillning
av den oanvända delen år 2004.

Anslaget får användas för betalning av den
statliga medfinansieringen av projekt för ge-
nomförande av mål 1 och 2-program, gemen-
skapsinitiativen och innovativa åtgärder vilka fi-
nansieras ur Europeiska regionala utvecklings-
fonden och Europeiska socialfonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-
sieringen under momenten 26.98.61 och
34.05.61 användas för anställande av den teknis-
ka hjälp och personal som behövs för genomför-
ande av de program som nämns ovan samt till
betalning av förbindelser enligt EU:s program-
period 1995�1999.
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarsministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsminis-
teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 172 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

21. Försvarsministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 12 136 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av
det finansiella bidraget till VEU:s samarbetsfo-
rum på försvarsmaterielområdet (WEAG) och
till den organisation som arbetar i NATO:s loka-
ler och inriktar sig på säkerheten hos explosivt
material (NIMIC) samt till betalning av utgifter
för verkställandet av OSSE:s förtroende- och sä-
kerhetsskapande åtgärder och anknytande admi-
nistrativa uppgifter.

22. Utgifter för ersättande av miljöskador  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för ersättande av miljöskador som uppstår av
försvarsmaktens verksamhet och till betalning
av utgifter för rengöring av nedsmutsade områ-
den. 

10. Försvarsmakten

16. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 572 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för anskaffning av försvarsmateriel samt an-

nan materiel och utrustning för försvarsmakten
och till sådan forsknings- och utvecklingsverk-
samhet, testning av system och utbildning av
dem som använder materiel som har direkt an-
knytning till anskaffningen. Av anslaget får
532 200 000 euro användas till betalning av ut-
gifter för tidigare beviljade beställningsfullmak-
ter och till utgifter för ändringar i index och va-
lutakurser i anslutning till dem samt 35 200 000
euro för andra anskaffningar av försvarsmate-
riel. 

Med anledning av att det inte på alla punkter
har varit möjligt att ingå avtal med stöd av de be-
ställningsfullmakter som godkänts i tidigare
budgetar, får 2004 avtal ingås till ett belopp som
motsvarar det obundna belopp som omfattas av
nämnda beställningsfullmakter. Härvid förut-
sätts att de årliga betalningar som dessa avtal
medför inte överstiger de penningbelopp som
anges i finansieringsplanerna för beställnings-
fullmakterna i fråga.

År 2004 får avtal ingås i anslutning till pro-
jektberedning och utvecklingsarbete som före-
går serieanskaffning samt anskaffning av proto-
typer (PROTO 2004) så att de åsamkar staten ut-
gifter om högst 17 500 000 euro under åren
2004�2006 enligt valutakursen den dag budge-
ten träder i kraft. För betalning av de utgifter
som avtalen föranleder 2004 reserveras
1 700 000 euro. Användningen av den fullmakt
som behövs för avtalen, 15 800 000 euro (be-
ställningsfullmakten PROTO 2004) får enligt
sagda valutakursnivå åsamka staten utgifter till
ett belopp av högst 9 500 000 euro före utgång-
en av 2005 och högst 15 800 000 euro före ut-
gången av 2006.

År 2004 får avtal ingås för utvecklande av
flygvapnets kapacitet när det gäller jaktförsvar
så att de åsamkar staten utgifter om högst
115 000 000 euro under åren 2004�2009 enligt
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valutakursen den dag budgeten träder i kraft. För
betalning av de utgifter som avtalen föranleder
2004 reserveras 3 500 000 euro. Användningen
av den fullmakt som behövs för avtalen,
111 500 000 euro, får enligt nämnda valutakurs-
nivå åsamka staten utgifter om högst 3 000 000
euro före utgången av 2005, högst 19 000 000
euro före utgången av 2006, högst 58 500 000
euro före utgången av 2007, högst 92 500 000
euro före utgången av 2008 och högst
111 500 000 euro före utgången av 2009.

Den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-
terna för den beställningsfullmakt som gäller ut-
rustning av beredskapsbrigader, sammanlagt
1 034 019 372 euro, ändras så att fullmakten får
åsamka staten utgifter om högst 772 700 000
euro före utgången av 2004, högst 885 400 000
euro före utgången av 2005, högst 961 700 000
euro före utgången av 2006, högst 994 500 000
euro före utgången av 2007 och högst
1 034 019 372 euro före utgången av 2008.

Giltighetstiden för den beställningsfullmakt
som gäller tryggande av system och verksam-
hetsmöjligheter vid luftförsvarets baser förlängs

från 2005 till 2006 och den tidsmässiga fördel-
ningen av utgifterna per år för beställningsfull-
makten, sammanlagt 193 416 115 euro, ändras
så att fullmakten får åsamka staten utgifter om
högst 138 405 375 euro före utgången av 2004,
högst 183 116 115 euro före utgången av 2005
och högst 193 416 115 euro före utgången av
2006.

Giltighetstiden för den beställningsfullmakt
som gäller utvecklande av huvudstadsregionens
försvar förlängs från 2006 till 2007 och den tids-
mässiga fördelningen av utgifterna per år för be-
ställningsfullmakten, sammanlagt 218 600 000
euro, ändras så att fullmakten får åsamka staten
utgifter om högst 100 600 000 euro före utgång-
en av 2004, högst 130 200 000 euro före utgång-
en av 2005, högst 200 100 000 euro före utgång-
en av 2006 och högst 218 600 000 euro före ut-
gången av 2007.

Betalningar enligt maximibeloppen för de nya
beställningsfullmakterna kan bindas till en
branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det
första kvartalet 2004.
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Anslagen för beställningsfullmakterna har i bud-
geten hänförts till finansåret enligt kontantprin-
cipen.

21. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 270 436 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av
utgifter för militärutbildning som ges utländska
elever och för den internationella övningsverk-
samheten för försvarsmaktens trupper och förbe-
redelser för denna samt för försvarsmaktens öv-
riga internationella samarbete, för sänkning av
hyror för personalbostäder samt för utgifter för
Frihetskorsets Orden. Av anslaget får högst
5 000 000 euro användas för betalning av de hy-

resandelar för försvarsmaktens personalbostä-
der som föranleds av funktionellt behov samt
högst 336 000 euro för sänkning av avgifterna
för den på företagsekonomiska grunder prissatta
avgiftsbelagda servicen för krigsinvalider och
krigsveteraner, försvarsarbete samt viktiga
idrottstävlingar. År 2004 får långtidsavtal för
anskaffning av sådan materiel och sådana tjäns-
ter som försvarsmaktens verksamhet förutsätter
ingås så att de får åsamka staten utgifter om
högst 45 000 000 euro före utgången av 2005
och högst 53 000 000 euro före utgången av
2006.

Avtal (beställningsfullmakt för service och
underhåll som gäller simuleringssystem för två-
sidig strid) som behövs för genomförandet av det
service- och underhållssystem som användning-

Beställningsfullmakt
Fullmakt

milj. euro
Beviljat

milj. euro Beviljas euro

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

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

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

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

veckling 151,3 42,0 25 200 000
17. Komplettering av utrustandet av beredskapsbrigader-

na 588,7 39,4 35 200 000
18. Utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap 168,0 - 33 600 000
19. Anskaffningar i anslutning till skuldkonversionsavta-

let mellan Finland och Ryssland 9,3 - -
20. Projektberedning och proto 2004 15,8 - -
21. Avvärjningskapacitet hos flygvapnets jaktplan 2004 111,5 - -
Sammanlagt 512 954 641
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en av simuleringssystemet för tvåsidig strid för-
utsätter får ingås så, att de åsamkar staten utgif-
ter om högst 18 433 000 euro under åren 2005�
2013 enligt valutakursen den dag budgeten trä-
der i kraft. Användningen av beställningsfull-
makten för service och underhåll som gäller si-
muleringssystem för tvåsidig strid får enligt
nämnda valutakursnivå åsamka staten utgifter
om högst 1 200 000 euro före utgången av 2005,
högst 3 669 000 euro före utgången av 2006,
högst 6 137 000 euro före utgången av 2007,
högst 8 565 000 euro före utgången av 2008,
högst 10 539 000 euro före utgången av 2009,
högst 12 512 000 euro före utgången av 2010,
högst 14 486 000 euro före utgången av 2011,
högst 16 459 000 euro före utgången av 2012
och högst 18 433 000 euro före utgången av
2013.

Till betalningen av de merkostnader som för-
anleds av stegringen i index och valutakurser i
anslutning till avtalen om service och underhåll
som gäller simuleringssystemet för tvåsidig strid
används de anslag som varje år beviljas för för-
svarsmaktens omkostnader. Det exakta beloppet
av merkostnader kan inte beräknas på förhand. 

Anslagen för beställningsfullmakterna har i
budgeten hänförts till finansåret enligt kontant-
principen.

Med anledning av att det inte på alla punkter
har varit möjligt att ingå avtal med stöd av de be-
ställningsfullmakter som godkänts i tidigare
budgetar, får 2004 ingås avtal för det obundna
belopp som omfattas av nämnda beställnings-
fullmakter. Härvid förutsätts att de årliga betal-
ningar som dessa avtal medför inte överstiger de
penningbelopp som anges i finansieringsplaner-
na för beställningsfullmakterna i fråga.

30. Internationell fredsbevarande verksam-
het

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
fredsbevarande verksamhet  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 43 424 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av löner
och det nationella dagtraktamentet till militär-
observatörerna, till betalning av löne-, utbild-
nings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltnings-
och andra konsumtionsutgifter till beredskaps-
truppen, till betalning av utgifter för nordiska
kurser i fredsbevarande verksamhet och till
betalning av resekostnader, hälsovårds-, trans-
port-, utrustnings-, underhålls-, representations-
och förvaltningsutgifter för den finska fredsbe-
varande styrkan i Kosovo samt för de finska av-
delningarna i Afganistan, på Cypern, i Etiopien-
Eritrea och Makedonien. Anslaget får också an-
vändas till utgifter för utvecklingsprogrammet
för styrkor som Finland utser för internationell
krishantering.

Om Finland får en begäran om en ny fredsbe-
varande styrka för internationella fredsbevaran-
de uppgifter och Finland beslutar att ställa upp
en fredsbevarande styrka eller Finland beslutar
om fortsatt deltagande i följande skede av på-
gående operationer, får under momentet bevilja-
de anslag användas för betalning av utgifterna
för detta.

Anslagen för programmet för utvecklande av
styrkor för internationell krishantering har i bud-
geten hänförts till finansåret på grund av beslut
om att ingå förbindelse om utgiften.
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99. Övriga utgifter inom försvarsministeriets 
förvaltningsområde

50. Understödjande av försvarsorganisationers
verksamhet  (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas till understödjande av
försvarsorganisationers verksamhet.

95. Kursfluktuationer  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
10 000 euro.

Anslaget får användas till de kursskillnader
som uppkommer vid fakturering av utgifterna
för de finska fredsbevarande styrkorna och i
bokföringen av militärattachéverksamheten.

Dispositionsplan e

01. Utgifter för militärobserva-
törsverksamheten 2 509 000

02. Utgifter för Finlands FN-av-
delning på Cypern (UNFI-
CYP-operationen) 50 000

03. Utgifter för Finlands fredsbe-
varande styrka i Etiopien-
Eritrea (UNMEE-operatio-
nen) 3 476 000

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

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

av styrkor för krishantering 16 000 000
10. Utgifter för Finlands avdel-

ning i Afganistan (ISAF-ope-
rationen) 3 599 000

20. I reserv för merutgifter för på-
gående operationer och för 
förlängning av dem samt för 
eventuella nya fredsbevaran-
de operationer 2 232 000

Sammanlagt 43 424 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministe-
riets förvaltningsområde   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 55 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt mervärdesskattskyldiga
ämbetsverks och inrättningars köp av varor och
tjänster.

21. Finansministeriets omkostnader   (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
26 028 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
vederlagsfria utgifter till internationella sam-
fund.

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom in-
komster de inkomster som finansministeriet får
av att den egendom som skall överföras till
Kapiteeli Oy och Senatfastigheter är temporärt i
finansministeriets besittning.

En tjänst som controller vid statsrådet (A30)
och en tjänst som biträdande controller vid stats-
rådet (A29) inrättas.

22. Statsrådets dataadministrationsenhets om-
kostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 352 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för finansministeri-
ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-
turfonder deltar   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 97 000 euro.

År 2004 får beslut om beviljande fattas för
sammanlagt 191 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas 2004.

Anslaget får användas för betalning av den
statliga medfinansieringen av Interreg-gemen-
skapsinitiativ vilka finansieras ur Europeiska re-
gionala utvecklingsfonden.

89. Försäljning och förvärv av aktier  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  841 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter föranledda av aktie- och andra egendomsar-
rangemang och förvaltning av egendomen samt
till betalning av utgifter i anslutning till privati-
seringen av statsbolag. Anslaget får också an-
vändas till förvärv av aktier i AREK Oy.

03. Statens ekonomiska forskningscentral

21. Statens ekonomiska forskningscentrals om-
kostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
3 695 000 euro.

05. Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader   (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
39 214 000 euro.

22. Statens pensionsnämnds omkostnader   (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 353 000 euro.
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07. Pensioner och ersättningar som staten be-
talar ut

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och
rehabiliteringsstöd  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 928 120 000 euro.

Momentet har budgeterats enligt kontantprin-
cipen.

Anslaget får användas till betalning av
pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd
och tillägg till dessa samt dröjsmålsförhöjningar
och eventuella rättegångskostnader enligt lagen
om statens pensioner (280/1966) och lagstift-
ning som har samband med den. Med stöd av la-
gen om ändring av lagen om statens pensioner
(381/2001) får anslaget användas till betalning
av förskottsutgifter till följd av principen om sis-
ta pensionsanstalt, vilka föranleds av att andra
pensionsanstalter betalar pensioner som de be-
viljat för statens räkning och som staten skall an-
svara för. 

06. Extra pensioner   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 21 546 000 euro.

Momentet har budgeterats enligt kontantprin-
cipen.

Anslaget får användas till beviljande av extra
pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och för
betalning av extra pensioner som har beviljats ti-
digare. 

Av anslaget får beviljas nya extra pensioner
och familjepensioner till sådana anställda vid
Krigsinvalidernas Brödraförbund som har vård-
uppgifter som huvudsyssla och som går i
pension senast 2006. Om ägarunderlaget för in-
rättningarna Kauniala och Kyyhkylä, som Krigs-
invalidernas Brödraförbund äger, ändras, får
extra pensioner och familjepensioner beviljas
också till dem som övergår i den nya ägarens
tjänst och som tidigare varit anställda vid Krigs-
invalidernas Brödraförbund med vårduppgifter
som huvudsyssla.      

Pensionerna beviljas med iakttagande av la-
gen om statens pensioner och lagen om statens
familjepensioner i tillämpliga delar. Från den
extra pensionen avdras den pension som enligt

lagen om pension för arbetstagare beviljas för
samma anställning. 

Anslaget får dessutom användas för fortsatt
betalning av tidsbundna pensioner till anställda
som tidigare har fått extra pension för statlig an-
ställning samt för betalning av familjepension
som beviljas efter dem. 

Av anslaget får högst 720 000 euro användas
till beviljande av konstnärspensioner enligt
statsrådets beslut om extra konstnärspensioner
(75/1974) och journalistpensioner enligt statsrå-
dets beslut om extra journalistpensioner
(37/1977), dock så att högst 35 extra konstnärs-
pensioner och högst 10 extra journalistpensio-
ner får beviljas till ett belopp som motsvarar full
pension. Av anslaget får ytterligare högst 9 000
euro användas för extra pensioner som riksda-
gens kanslikommission beviljar. 

Anslaget får användas till beviljande av extra
pensioner och familjepensioner på basis av an-
ställning i huvudsyssla vid förbundet Maatalous-
seurojen Keskusliitto, sedermera Maatalouskes-
kusten Liitto, och vid lantbruks- och hushåll-
ningssällskap som varit medlemsorganisationer i
nämnda förbund, inom ramen för organ som
upprättats för utövande av behörighet som givits
i kolonisationslagstiftningen. Det förutsätts
dessutom att personen är eller hade varit berätti-
gad till pension antingen av statens medel eller
enligt det kommunala pensionssystemets s.k.
tillläggspensionsskydd och att pensionsskyddet
annars skulle bli väsentligt mindre än vad det
hade varit om tiden i kolonisationsuppgifter
hade beaktats som pensionstid för de nämnda
pensionernas del. 

07. Övriga pensionsutgifter   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 518 000 euro.

Momentet har budgeterats enligt kontantprin-
cipen.

Anslaget får användas för betalning av ersätt-
ningar till Kommunernas pensionsförsäkring för
pensionsarrangemang som med stöd av olika la-
gar vidtagits i samband med kommunalisering-
en av statliga funktioner och till pensionskassan
Eläkekassa Maa för den ökning av pensionsut-
gifterna som föranleds av att den tid som den
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pensionsberättigade verkat i kolonisationsupp-
gifter beaktas i den pension som pensionskassan
beviljar. Anslaget får dessutom användas för be-
talning av ersättningar till bolagen Nokia Abp,
Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den ex-
tra belastning som uppkommer av att pensions-
skyddet hålls på samma nivå som pensionsskyd-
det enligt lagen om statens pensioner. Belast-
ningen åsamkas av att personal som varit i Tele-
vas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränsle-
centrals tjänst den 31 december 1983, i Vam-
maskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst
den 31 december 1990 flyttats över till ovan
nämnda bolag.  

Anslaget får även användas för betalning av
ersättningar till arbetsgivaren till en person, vil-
ken såsom gammal arbetstagare flyttats över
före den 1 januari 1994 i samband med företags-
köp eller motsvarande omorganiseringar av före-
tags ägarförhållanden eller inom en koncern från
ett bolag till ett annat samt till arbetsgivaren till
en person vilken såsom gammal arbetstagare
flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria
Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtel-
se av affärsrörelse eller motsvarande omorgani-
seringar. Med gammal arbetstagare avses då per-
soner som den 31 december 1990 överflyttats
från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfa-
brik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua
Oy och senare till Patria-koncernen. Statskonto-
ret får avtala att pensionsansvaren betalas som
ett engångsbelopp som uträknats på försäkrings-
matematiska grunder. Anslaget får också använ-
das för överföringar från statens pensionssystem
av kapitalvärdet på pensionsrätten till följd av
överföring av pensionsrätt mellan arbetspen-
sionssystemet i Finland och Europeiska gemen-
skapernas pensionssystem enligt den lag som
gäller saken. 

50. Olycksfallsersättningar och övriga skade-
stånd   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 39 965 000 euro.

Momentet har budgeterats enligt kontantprin-
cipen.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring och

trafikförsäkringslagen samt övrig lagstiftning
som hänför sig till nämnda ersättningssystem,
till utbetalning av ekonomiskt stöd efter avliden
person som varit anställd hos staten och vissa
därmed jämförbara personer, till betalning av
avgångsbidrag och periodiska ersättningar en-
ligt statstjänstemannalagen och avgångsbidrags-
förordningen, till ersättning för vissa kostnader
och skador som uppkommit i tjänsteutövning el-
ler arbetsuppgift i statens tjänst samt till betal-
ning av ersättningar enligt skadeskyddssystemet
för statens affärsverk och ersättningar enligt la-
gen angående ansvarighet för skada i följd av
järnvägsdrift. 

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstal-
ter skall svara för   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Med stöd av lagen om ändring av lagen om
statens pensioner (381/2001) får anslaget använ-
das till betalning av pensioner som Statskonto-
ret till följd av principen om sista pensionsan-
stalt har beviljat för andra pensionsanstalters
räkning.

18. Skatteförvaltningen

21. Skatteförvaltningens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
343 798 000 euro.

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 161 060 000 euro.

Anslaget får enligt Ålandsdelegationens be-
slut användas till betalning av det avräkningsbe-
lopp och de förskott på avräkningsbeloppet som
avses i självstyrelselagen för Åland
(1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen
verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp
som ännu inte har fastställts bli större än förskot-
ten. På grund av detta får anslaget även använ-
das till beviljande av tilläggsförskott för utgif-
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terna under åren före finansåret, innan den slut-
liga avräkningen fastställs.

31. Skattegottgörelse   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av skatte-
gottgörelse enligt 49 § självstyrelselagen för
Åland till landskapet Åland.

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till
landskapet Åland  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av intäk-
terna från lotteriskatten till landskapet Åland.

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader   (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
125 967 000 euro.

52. Statistikcentralen

21.  Statistikcentralens omkostnader   (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
40 614 000 euro.

Anslaget får även användas för betalning av
internationella medlemsavgifter och finansie-
ring av statistiska projekt som hänför sig till
medlemskapet i EU.

60. Senatfastigheter

1. Service- och andra verksamhetsmål
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som

lyder under finansministeriet och som, såsom en
del av statssamfundet, sköter ärenden som gäller
ägarskap av de fastigheter som har överlåtits i
dess besittning. Genom verksamheten ser affärs-
verket till att dessa fastigheter används effektivt
samt att deras värde bevaras och utvecklas. Vid
tillhandahållandet av lokaler beaktas både före-

tagsekonomiska mål och kundernas behov ge-
nom att byggnadsbeståndet hålls på en nivå som
motsvarar efterfrågan. 

För de närmaste åren ställer man upp följande
strategiska mål för Senatfastigheter:

� producerande av mervärde för kundens
centrala verksamhet

� skapande av interaktiva kundrelationer
� utvecklande av partnerskap med leveran-

törer som producerar mervärde
� ett lyckat anslutande av försvarsförvalt-

ningens fastigheter till Senatfastigheters verk-
samhet 

� producerande av värde med hjälp av nu-
varande och ny personal

� utvecklande av öppenhet inom affärs-
verksamheten.
Senatfastigheters hyressystem utvecklas utgåen-
de från utredningar som gjorts tillsammans med
användarna och så att systemets tydlighet och
översiktlighet framhävs. Likaså utvecklas nya
serviceformer som användarna behöver och ut-
arbetandet av användarnas lokalstrategier främ-
jas.

I Senatfastigheters miljöstrategi betonas infö-
randet av principerna om hållbar utveckling i
alla funktioner och kontrollen över miljöverk-
ningarna under i fastigheternas livscykel samt
över kostnaderna.

2. Investeringar
Senatfastigheters investeringar får medföra

utgifter om högst 350 miljoner euro år 2004.
Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindel-
ser, som under de följande finansåren får medfö-
ra utgifter om högst 300 miljoner euro. Utöver
detta får Senatfastigheter göra investeringar som
medfinansieras av arbetsministeriet. 

Investeringar i nya objekt koncentreras fortfa-
rande till högskole- och forskningsbyggnader.
Övriga investeringar utgörs av reparationer som
bibehåller byggnadsbeståndets värde och för-
bättrar dess funktionsduglighet. 

Senatfastigheter får utan krav på motsäkerhet
bevilja proprieborgen för sådana fastighetsaktie-
bolags lån som är dess dotterbolag till ett sam-
manlagt värde av högst 35 miljoner euro.

3. Upplåning
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Senatfastigheter berättigas att för investe-
ringsförbindelser år 2004 uppta lån enligt 5 § 1
mom. lagen om statens affärsverk (1185/2002)
till ett belopp av högst 200 miljoner euro.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa 
stödåtgärder inom personalförvaltningen

20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 676 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för produktion och anskaffning av undersök-
ningar, utredningar, utbildningsservice och an-
nan service som utvecklandet av den offentliga
förvaltningen förutsätter samt till utgifter för ut-
landsresor till följd av utvecklings- och utbild-
ningsverksamheten. Anslaget får användas till
betalning av de förpliktelser som följer av det
samarbetsavtal som ingåtts med European Insti-
tute of Public Administration och för praktik och
utbildning utomlands. Anslaget får också använ-
das för organisering av nationella och av EU fi-
nansierade utvecklingsprojekt i närområdena
och nya medlemsländer, organisering av delta-
gandet i dem och utveckling av projektarbetet.
Dessutom får anslaget användas till EU-samar-
bete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Anslaget får användas till avlöning av perso-
nal för tidsbundna uppgifter motsvarande ca sex
årsverken.

21. Stöd för anpassning av personalen  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 169 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föror-
sakas av de stödåtgärder som behövs vid ompla-
ceringen av personal i samband med rationalise-
ringen av förvaltningen.

23. Främjande av arbetarskyddet   (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 981 000 euro.

Anslaget får användas för arbetarskydds-
forskning, arbetarskyddsutbildning, insamlande
av uppgifter om arbetarskyddet och information
om arbetarskyddet som har som mål att inom
statsförvaltningen genomföra ett arrangemang
som motsvarar lagen om arbetarskyddsfonden
(407/1979) samt för forskning, utbildning och
information i syfte att främja de statliga arbets-
givarnas och den statsanställda personalens rela-
tioner i arbetslivet. 

24. StPL-baserad rehabilitering och stöd till
välbefinnande i arbetet  (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 6 368 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av förmå-
ner som föranleds av rehabilitering enligt lagen
om statens pensioner (280/1966), med undantag
av rehabiliteringsstöd, samt till statens ämbets-
verk och inrättningar för förverkligande av pro-
jekt som är förenliga med Statskontorets anvis-
ningar och som främjar välbefinnande i arbetet
samt till utgifter för utveckling och utbildning
inom rehabiliteringsverksamheten och verksam-
heten för välbefinnande i arbetet.

25. Statens personalarrangemang  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 725 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning av lön
på indragningsstat enligt lagen om lön på indrag-
ningsstat (182/1931).

Anslaget får även användas för att ordna ar-
betsplats för personer som, efter att ämbetsver-
ket enligt ett beslut som fattats före 1992 över-
förts till en annan ort, inte kan flytta till ämbets-
verkets nya placeringsort.

60.  Statens betalning av utgifterna på grund av
utbildningsfonden   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-
tens betalning till utbildningsfonden enligt 13 §
lagen om utbildningsfonden (1306/2002).
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81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt för-
valtningsområde

01. Avlöningar till nationella experter inom Eu-
ropeiska unionen   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 177 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av löne-
och socialskyddskostnader för nationella exper-
ter från Finland som arbetar vid Europeiska uni-
onens institutioner. Med anslaget får avlönas
personal i tidsbundna uppgifter för nationella
experter motsvarande högst 25 årsverken. 

02. Vissa andra löner och beslut som gäller vill-
kor i tjänsteförhållande   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 168 000 euro.

Anslaget får användas till löner för nödvän-
dig extra personal i sådana fall då det ökade be-
hovet av personal inte var känt när den ordinarie
budgetpropositionen bereddes samt till utgifter
som föranleds av finansministeriets beslut om
villkor i tjänsteförhållande.

25. Europeiska unionens medverkan i ersätt-
ningar av resekostnader   (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av rese-
kostnader enligt ett beslut om ersättning för re-
sekostnader för EU:s medlemsstaters delegatio-
ner.

95. På lag eller förordning grundade utgifter för
vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten   (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 17 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av såda-
na på lag eller förordning grundade utgifter för
vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.

96. Oförutsedda utgifter  (fast anslag)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av såda-
na nödvändiga utgifter för oförutsedda behov för
vilka anslag inte ingår i budgeten.

82. Ersättningar till fonder och finansiella in-
stitut

44. Värdlandsersättning till Nordiska Investe-
ringsbanken   (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 870 000 euro. 

Anslaget får användas till ersättning av den
ekonomiska nytta som Finland anses erhålla av
att vara värdland för Nordiska Investeringsban-
ken.

84. Internationella finansiella bidrag

66. Infriande av förbindelser som avgivits till in-
ternationella finansiella institut   (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas till inlösen av förbin-
delser som 1982�1986 givits internationella fi-
nansiella institut på basis av medlemskap i insti-
tuten samt till betalning av kostnader som föran-
leds av inlösningen. Anslaget får även användas
till betalning av valutakursförluster och inlös-
ningskostnader i samband med inlösen av för-
bindelser som har givits efter 1986.

68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfi-
nansieringsbolaget  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 235 000 euro.

Anslaget får användas för den tredje betal-
ningsposten av höjningen av Nordiska miljöfi-
nansieringsbolagets grundkapital, vilken skall
betalas 2004. 

90. Finlands finansiella bidrag till Europeis-
ka unionen

69. Avgifter till Europeiska unionen  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 1 415 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det
mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag
baserat på bruttonationalinkomsten som Finland
skall betala till Europeiska unionen.
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99. Övriga utgifter inom finansministeriets 
förvaltningsområde

63. På grund av befrielse från skatt återbetalda
skatter   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för återbetalning av
skatten i de fall då den betalningsskyldige av so-
ciala skäl eller av andra skäl som anges i skatte-
lättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal ge-
nom beslut av finansministeriet, Skattestyrelsen
eller Tullstyrelsen har berättigats att återfå re-
dan betald skatt. Anslaget får dessutom använ-
das för betalning av skatter, räntor och rätte-
gångskostnader som skall återbetalas med stöd
av domstolsbeslut i de fall då något motsvaran-
de inkomstmoment eller annat moment inte står
till förfogande.

Dessutom får anslaget användas till betalning
av återbäringsräntor på skatter, tullar och andra
avgifter som tullverket betalat.

95. Tryggande av statens fordringar   (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till indrivning av sta-
tens låne- och borgensfordringar samt för tryg-
gande och skötsel av dem och statens ärvda
egendom samt likaså till betalning av utgifter för
återindrivning av förmåner som utbetalats utan
grund och för utövandet av statens regressrätt.
Anslaget får dessutom användas till inköp av
fastigheter eller annan egendom vid konkursauk-
tioner eller exekutiva auktioner eller andra reali-
seringsarrangemang när det är nödvändigt för
tryggande av statens låne- eller borgensfordran
eller annan fordran eller för minimering av bor-
gensansvar samt för utgifterna för skötseln och
realiseringen av egendom som på detta sätt till-
fallit staten. 

97. Ränteutgifter som hänför sig till beskattning-
en  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor
som hänför sig till verkställandet av inkomst-
och förmögenhetsbeskattningen, återbäringsrän-
tor enligt 11 § förordningen om skatteuppbörd
(903/1978) och räntor enligt lagen om skattere-
dovisning. Momentet har budgeterats enligt kon-
tantprincipen.
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar och statsunderstöd som beviljas
inom undervisningsministeriets förvaltningsom-
råde budgeteras 2004 på grundval av beslutet om
beviljande avvikande från de allmänna bestäm-
melserna om fördelningen av inkomster och ut-
gifter. De statsandelar och statsunderstöd som
omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras lik-
väl enligt kontantprincipen.

01. Undervisningsministeriet

10. Drift och underhåll av vissa fastigheter  (re-
servationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 165 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av drift, underhåll och repara-
tion av fastigheter som undervisningsministeriet
besitter, tillbyggnadsprojekt i anslutning till
dessa samt av hyror.

Anslaget får också användas till avlönande av
personal motsvarande ett årsverke för tidsbund-
na uppgifter.

19. Mervärdesskatteutgifter inom undervis-
ningsministeriets förvaltningsområde  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 140 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

21. Undervisningsministeriets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
21 042 000 euro.

22. Utvecklingsverksamhet  (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 3 008 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av om-
kostnader och understöd som förorsakas av ut-
vecklings-, försöks-, planerings-, forsknings-
och informationsverksamhet inom undervis-
ningsministeriets förvaltningsområde, av utvär-
dering av utbildningen, av det internationella
samarbetet i anslutning till dessa samt av de oli-
ka förvaltningsområdenas gemensamma projekt.

Anslaget får också användas till stöd för pro-
duktion av digitalt undervisningsmaterial samt
till digitalisering av kulturarvet och till andra än-
damål som tjänar innehållsproduktion.

Anslaget får även användas till betalning av
andra EU-godkända forsknings-, utbildnings-
och kulturprojekt än sådana som finansieras ur
strukturfonderna.

Anslaget får också användas till avlönande av
personal motsvarande högst 11 årsverken för
tidsbundna uppgifter.

26. Vissa kopierings- och dispositionsrättser-
sättningar  (fast anslag)
Under momentet beviljas 7 063 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för kopierings- och andra dispositionsrättser-
sättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961)
samt till betalning av utgifter för informations-
och utredningsverksamhet som gäller kopiering,
upptagning och dispositionsrättigheter.

50. Vissa understöd  (fast anslag)
Under momentet beviljas 503 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av stats-
understöd enligt lagen om Svenska Finlands
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folkting (423/2003) och andra understöd som
specificeras i dispositionsplanen.

62. Statlig medfinansiering för undervisningsmi-
nisteriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 70 992 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande av me-
del fattas för sammanlagt 62 236 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2004.

Anslaget får användas för betalning av statlig
medfinansiering av mål 1-, mål 2- och mål 3-
program, gemenskapsinitiativen Equal, Interreg
och Urban samt pilotprojekt vilka finansieras ur
Europeiska socialfonden och Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-
sieringen under momenten 26.98.61 och
34.05.61 användas för avlönande av den teknis-
ka hjälp och personal som behövs för genomför-
ande av de program som nämns ovan.

70. Anskaffning av inventarier  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av an-
skaffning av inventarier och utrustning som för-
anleds av arrangemang som hänför sig till under-
visningsministeriets lokaler samt till betalning
av planeringsutgifter för dem. År 2004 får avtal
som gäller anskaffning av inventarier, utrust-

ning och tjänster ingås så, att de åsamkar staten
utgifter om högst 1 500 000 euro år 2005.

05. Kyrkliga ärenden

21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 780 000 euro.

50. Vissa understöd  (fast anslag)
Under momentet beviljas 637 000 euro.

Anslaget får användas till de specificerade
understöd som anges i dispositionsplanen. Av
understödet till Finlands Sjömanskyrka får högst
152 000 euro användas till byggnadsunderstöd
och understöd för skötsel av byggnadslån till
sjömanskyrkorna i Antwerpen och Hamburg och
högst 250 000 euro till sjömanskyrkan i London,
förutsatt att evangelisk-lutherska kyrkans
centralfond betalar motsvarande andelar.

07. Utbildningsstyrelsen

21. Utbildningsstyrelsens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
18 403 000 euro.

Anslaget får även användas till utveckling av
läromedel och till produktion av svenskspråkiga

Dispositionsplan e

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

Dispositionsplan e

Vissa understöd till ortodoxa kyr-
kosamfundets församlingar och in-
rättningar 152 000
Understöd till Finlands Sjömans-
kyrka 485 000
� varav i byggnadsunderstöd till 
sjömanskyrkan i London (högst) 250 000
� varav i byggnadsunderstöd till 
sjömanskyrkorna i Antwerpen och 
Hamburg (högst) 152 000
Sammanlagt 637 000
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och andra läromedel med liten spridning. Av an-
slaget får 258 000 euro användas till understöd
till sametinget att delas ut för produktion av lä-
romedel på samiska språket.

08. Internationellt samarbete

22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och
Östeuropa  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
787 000 euro.

25. Internationellt kulturellt samarbete (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 984 000 euro. 

Anslaget får användas till utgifter som föran-
leds av deltagande i internationella organisatio-
ners verksamhet och i nordiskt kultursamarbete
samt av genomförande av kulturavtal och utby-
tesprogram. Av anslaget får understöd och sti-
pendier som är avsedda för löne- och programut-
gifter för kultur- och bildningsverksamhet som
riktar sig till utlandet beviljas sådana personer
och samfund som främjar undervisnings-, veten-
skaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur
känd utomlands. 

Anslaget får dessutom användas till avlöning
av ett antal visstidsanställda motsvarande högst
ett årsverke.

50. Vissa understöd  (fast anslag)
Under momentet beviljas 5 362 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd som förorsakas av ändamål som specifice-
rats i dispositionsplanen.

66. Finansiella bidrag till internationella orga-
nisationer  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 287 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av med-
lemsavgifter och finansiella bidrag till organisa-
tioner och program inom Unesco samt andra or-
ganisationer för mellanstatligt multilateralt kul-
turellt samarbete.

10. Undervisning och forskning vid universi-
tet

21. Universitetens omkostnader  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 196 449 000 euro.

Av anslaget får högst 830 000 euro användas
för att sänka priserna på fortbildning i enlighet
med universitetens egna beslut.

 Anslaget får också användas till betalning av
stipendier som beviljas lärare, forskare och stu-
derande vid universiteten för främjande av
forskning och utbildning, till betalning av utgif-
ter som föranleds av ordnande av praktik för stu-
derande i anslutning till studierna samt till betal-
ning av utgifter som i anslutning till universite-
tens verksamhet föranleds av medlemsavgifter
och finansiella bidrag till internationella organi-
sationer.

Dispositionsplan e

Kulturinstitutens verksamhet 3 249 000
Understöd till publikationer 
avsedda för internationell sprid-
ning 253 000
Understöd till vissa utlandsföre-
ningars verksamhet som utför kul-
tur- och utbildningssamarbete 1 860 000
Sammanlagt 5 362 000
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Under 2004 får sådana hyresavtal ingås som
utökar universitetens lokaler och som föranleder
utgifter först efter 2004 så att ökningen av net-
toutgifterna är högst 4 300 000 euro på årsnivå.

22. Universitetsväsendets gemensamma utgif-
ter  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 23 772 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för forsknings-, utvärderings-, utrednings-
och utvecklingsverksamhet som gäller universi-
teten, därtill anslutet internationellt samarbete
samt sysselsättningsfrämjande verksamhet och
för fortbildning av lärarutbildarna.

Anslaget får användas till betalning av utgifter
och understöd för förlagsverksamhet i fråga om
läromedel för universitetsbruk samt utgifter och
understöd för tryggande av undervisningens och
forskningens verksamhetsbetingelser.

Anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst 207 årsverken i uppgif-
ter för viss tid.

Anslaget för utveckling av universitetens
vuxenutbildning får användas för kostnader som
föranleds av utveckling av olika former av lång-
siktig fortbildning inom de områden som univer-
siteten själva föreslår och som utgör en del av
deras samhällsuppgift.

23. Omkostnader för centret för internationellt
personutbyte (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
7 835 000 euro.

Av anslaget används 2 802 000 euro till betal-
ning av stipendier och understöd som beviljas
för student-, praktikant-, ungdoms- och ex-
pertutbyte, 1 681 000 euro till betalning av lö-
ner till finländska utlandslektorer och gästpro-
fessorer som tjänstgör vid utländska universitet
samt till andra tjänstemän inom undervisnings-
förvaltningen som arbetar utomlands, samman-
lagt högst 47 personer, i tillämpliga delar i enlig-
het med reglementet för universitetslektorer i
finska språket och kulturen som arbetar utom-
lands, och till undervisning i finska språket och
finsk kultur utomlands.

Av anslaget får högst 144 000 euro användas
för stöd till den avgiftsbelagda servicen.

24. Övningsskolornas omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
70 556 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av
utgifter för elevunderstöd samt utgifter som för-
anleds av att personalen och undervisningsprak-
tikanterna erbjuds skolbespisning mot avgift.

20. Yrkeshögskoleundervisning

22. Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgif-
ter  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 586 000 euro.

Anslaget får användas till central finansie-
ring av yrkeshögskolornas teleförbindelser och
datanät (FUNET), högskolornas bibliotekssys-
tem, databasen för uppföljning och utvärdering
av yrkeshögskolorna (AMKOTA), yrkeshögsko-
lornas system för antagning av studerande samt
andra motsvarande gemensamma utgifter som
yrkeshögskolorna har. Anslaget får användas till
avlönande av personal motsvarande högst fyra
årsverken.

Dispositionsplan e

1. Forsknings-, utvecklings- och 
publikationsverksamhet 8 772 000

2. Universitetens gemensamma 
ADB-verksamhet och data-
kommunikationer 9 000 000

3. Utveckling av universitetens 
vuxenutbildning 3 000 000

4. Utveckling av universitets-
centren 3 000 000

Sammanlagt 23 772 000
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25. Utvecklande av yrkeshögskolorna  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 068 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av plane-
ringsutgifter, utgifter för inledande av verksam-
heten och omkostnader samt understöd som för-
anleds av utvärdering av yrkeshögskolor, yrkes-
högskoleundersökningar och andra utrednings-
och utvecklingsprojekt. Anslaget får även an-
vändas till andra EU-godkända forsknings- och
utvecklingsprojekt än sådana som finansieras ur
strukturfonderna. Anslaget får användas till av-
lönande av personal motsvarande högst fyra års-
verken.

30. Statsandel och statsunderstöd för kommuna-
la och privata yrkeshögskolors driftskostnader
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 336 797 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel och statsunderstöd enligt yrkeshögskolela-
gen (351/2003) och lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet (635/1998)
samt till betalning av statsunderstöd för lärarut-
bildning vid yrkeshögskolor.

Av anslaget får högst 24 349 000 euro använ-
das som projektfinansiering enligt yrkeshögsko-
lelagen till utvecklande och stödjande av verk-
samheten samt till finansiering av resultatrik
verksamhet. Projektfinansieringen inriktas på
yrkeshögskolornas stödprogram, på forsknings-
och utvecklingsarbete, på projekt som gagnar
den regionala utvecklingen och på andra utveck-
lingsprojekt samt på stöd för studerandepraktik
och för öppen yrkeshögskoleundervisning.

40. Allmänbildande utbildning

21. Omkostnader för statlig allmänbildande ut-
bildning  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
41 171 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
löneutgifter för lärare och förvaltningspersonal
vid EU:s Europaskolor. Dessutom får anslaget
användas till internationalisering av statliga lä-

roanstalter för allmänbildande utbildning, kom-
pletterande utbildning för invandrare, skolor för
barn med handikapp för utveckling av service-
och utvecklingscentralverksamheten, understöd
för utvecklande av inlärningsmiljöer och för
byggande av informationsnät samt till utnyttjan-
de av datateknik och teknik för informationsför-
medling i undervisningen och studierna. 

25. Utvecklande av den allmänbildande utbild-
ningen  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 899 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter och understöd som föranleds av planering
och inledande av verksamheten samt omkostna-
der för försöks-, forsknings-, utvecklings- och
utvärderingsprojekt inom den allmänbildande
utbildningen. Anslaget får även användas till an-
dra EU-godkända forsknings- och utvecklings-
projekt än sådana som finansieras ur strukturfon-
derna.

Anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst tre årsverken.

30. Statsandel och statsunderstöd för den all-
mänbildande utbildningens driftskostnader
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 727 460 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd enligt lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. Anslaget får dessutom användas för att
till kommunerna betala på skatteinkomsterna ba-
serad utjämning av statsandelarna enligt lagen
om statsandelar till kommunerna. Av anslaget
får högst 4 855 000 euro användas som under-
stöd för utvecklande av inlärningsmiljöer och
byggande av informationsnät samt för utnyttjan-
de av datateknik och teknik för informationsför-
medling i undervisningen och studierna samt på
de grunder som undervisningsministeriet be-
stämmer högst 8 241 000 euro till betalning av
understöd enligt 42 § lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet för läroan-
stalternas försöks- och utvecklingsverksamhet
och för internationalisering av läroanstalterna,
till en kommun eller registrerad förening för
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kostnader som föranleds av finländska elevers
på gränskommunernas samarbete baserade skol-
gång i Sverige, till anordnande av stödundervis-
ning för elever som har flyttat från andra länder
samt till betalning av understöd för anordnande
av modersmålsundervisning för samer och ro-
mer samt elever med främmande modersmål och
till upprätthållande i grundskolan och gymna-
siet av de språkkunskaper som finländska elever
har tillägnat sig utomlands.

Anslaget får även användas till betalning av
statsandelar för morgon- och eftermiddagsverk-
samhet enligt en lag om ändring av lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet som skall ges. Antalet verksamhetstim-
mar som används som beräkningsgrund för stats-
andelen är högst 1 754 400. Priset är 20 euro per
verksamhetstimme.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter enligt överenskommelsen mellan Finland,
Norge och Sverige om samarbete på utlandsun-
dervisningens område. Av anslaget får högst
136 000 euro användas till statsunderstöd enligt
prövning för läroanstalter som ger grundläggan-
de utbildning i konst.

Det pris per enhet som används som grund för
statsandelen enligt antalet invånare är för grund-
läggande konstundervisning 1,4 euro per invåna-
re. Det timantal som används som beräknings-
grund för statsandelen är i fråga om grundläg-
gande musikundervisning högst 1 505 000 och i
annan grundläggande konstundervisning som
beviljas statsandel på basis av antalet timmar
högst 69 044 timmar.

34. Statsandel för de allmänbildande läroanstal-
ternas och yrkesläroanstalternas samt yrkeshög-
skolornas anläggningskostnader  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 71 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar för sådana anläggningsprojekt som av-
ses i lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet och gäller den grundläg-
gande utbildningen, gymnasieutbildningen, den
grundläggande konstundervisningen, yrkesut-
bildningen eller yrkeshögskolorna samt för så-

dana anläggningsprojekt som avses i lagen om
finansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (705/1992) och gäller grundskolor, gym-
nasier, musikläroanstalter, yrkesläroanstalter el-
ler yrkeshögskolor samt för anläggningskostna-
der enligt lagen om statsandelar och statsunder-
stöd till grundskolor, gymnasier och allmänna
bibliotek (1112/1978).

År 2004 får statsandel beviljas för anlägg-
ningsprojekt så att de statsandelar som projek-
ten föranleder uppgår till sammanlagt högst
64 500 000 euro enligt kostnadsnivån i januari
2004. Av statsandelarna får sammanlagt högst
27 500 000 euro beviljas som andel under den
tid projektet genomförs. Dessutom får under
2004 omfattningen av sådana anläggningspro-
jekt för vilka statsandel kommer att beviljas
2005 eller därefter fastställas så att de av projek-
ten föranledda statsandelarna beräknas uppgå till
sammanlagt högst 80 000 000 euro enligt kost-
nadsnivån i januari 2004.

51. Statsunderstöd till organisationer  (fast an-
slag)
Under momentet beviljas 521 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd till organisationer som handhar samarbetet
mellan hem och skola, till Kerhokeskuskoulu-
työn tuki ry, till stödjande av fri hobbyverksam-
het i skolor, till understöd till Kesälukioseura ry
och till stödjande av verksamheten inom vissa
utbyteselevsorganisationer.

60. Yrkesutbildning

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
30 130 000 euro.

Anslaget får användas till internationalise-
ring av statliga läroanstalter som ordnar yrkesut-
bildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer
och byggande av informationsnät samt utnytt-
jande av datateknik och teknik för informations-
förmedling i undervisningen och studierna, till
stödundervisning för invandrare, till service-
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och utvecklingscentralverksamheten vid statli-
ga läroanstalter som ger specialundervisning, till
yrkesinriktad tilläggsutbildning samt till utbild-
ningsersättningar som betalas till arbetsgivare.
Under 2004 får sådana hyresavtal ingås som ut-
ökar de statliga specialyrkesläroanstalternas hy-
reslokaler eller som är nödvändiga på grund av
ändringsarbeten och som föranleder utgifter
först efter 2004 så att ökningen av nettoutgifter-
na är högst 700 000 euro på årsnivå. 

24. Inlärning i arbetet och praktikverksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 026 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av in-
lärning i arbetet inom ramen för yrkesutbildning
på andra stadiet, till utvecklande av förfarande-
na för inlärning i arbetet och till avlönande av
studerande som praktikanter.

25. Utvecklande av yrkesutbildningen  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 299 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter och understöd som föranleds av planering
och inledande av verksamheten samt omkostna-
der för försöks-, forsknings-, utvecklings- och
utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen.
Anslaget får även användas till andra EU-god-
kända forsknings- och utvecklingsprojekt än så-
dana som finansieras ur strukturfonderna.

Anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst två årsverken.

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesut-
bildningens driftskostnader  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 417 510 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd enligt lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet.

Av anslaget får högst 5 976 000 euro använ-
das till betalning av understöd enligt 42 § 1
mom. lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet och på de grunder som un-
dervisningsministeriet bestämmer understöd en-
ligt 2 mom. i nämnda paragraf samt till täckande

av kostnaderna för de finländska studerande
inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för
hörselskadade i Örebro.

Av anslaget får högst 1 161 000 euro använ-
das till understöd för utvecklande av inlärnings-
miljöer och byggande av informationsnät samt
för utnyttjande av datateknik och teknik för in-
formationsförmedling i undervisningen och stu-
dierna.

31. Statsandel för läroavtalsutbildning  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 104 238 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar enligt lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet samt ändring av
nämnda lag (1186/1998). Maximiantalet läroav-
talsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggs-
utbildningen är 22 000 år 2004.

76.  (29.60.87) Anskaffning av fastigheter  (re-
servationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 605 000 euro.

Anslaget får användas till att på grundval av
köpeavtal som staten har ingått betala köpeskil-
ling och ränta för de laboratorielokaler som är
gemensamma för den kommunaliserade läroan-
stalten Vaasan teknillinen oppilaitos och Vasa
universitet.

69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt 
bildningsarbete

21. Omkostnader för Utbildningscentret för un-
dervisningssektorn  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
412 000 euro.

Anslaget får användas till understöd för servi-
cen vid Utbildningscentret för undervisnings-
sektorn.

22. Undervisningsväsendets personalutbildning
och vissa andra utgifter (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 13 904 000 euro.
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Anslaget får användas till utgifter och under-
stöd som hänför sig till tilläggsutbildning för
personalen inom undervisningsväsendet, ut-
vecklande av yrkes- och språkexamina samt när-
områdessamarbetet och utbildning för special-
grupper.

25. Utvecklande av vuxenutbildningen (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 807 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter och understöd för försöks-, forsknings-, ut-
vecklings- och utvärderingsprojekt inom vuxen-
utbildningen. Dessutom får anslaget användas
till betalning av andra EU-godkända forsknings-
och utbildningsprojekt än sådana som finansie-
ras ur strukturfonderna. 

Anslaget får även användas till betalning av
löneutgifter för personal motsvarande högst 11
årsverken.

30. Statsandel för medborgarinstitutens drifts-
kostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 75 068 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel i enlighet med lagen om fritt bildningsar-
bete (632/1998). Av anslaget får sammanlagt
högst 1 782 000 euro användas till utvecklings-
understöd, understöd till utvecklande av in-
lärningsmiljöer och byggande av informations-
nät, understöd till utnyttjande av datateknik och
teknik för informationsförmedling i undervis-
ningen och studierna, understöd till utbildnings-
projekt som gäller informationssamhället, inklu-
sive ett försök med studiesedlar, samt till extra
understöd enligt lagens 14 §. Antalet kalkylera-
de timmar som berättigar till statsandel är
2 062 000. Utan hinder av timkvoten får ansla-
get användas till betalning av statsandelar som
föranleds av rättelsebeslut.

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 105 014 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd enligt lagen om fi-

nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. Av anslaget får högst 16 192 000 euro
användas även till understöd för yrkesutbild-
ning som anordnas såsom avgiftsbelagd service.
Av anslaget får högst 92 000 euro användas till
ersättning för lokalhyror samt till statsandelar
för anskaffning av egna lokaler som ersätter hy-
reslokaler enligt lagen om ombildning av yrkes-
kurscentralerna till yrkesutbildningscentrer för
vuxna (761/1990). Av anslaget får högst
3 553 000 euro användas som utvecklingsunder-
stöd samt till slutrater och rättelser som hänför
sig till tidigare år. Antalet studerandeårsverken
som berättigar till statsandelar är högst 11 394.
Utan hinder av kvoten för studerandeårsverken
får anslaget användas till betalning av statsande-
lar som föranleds av rättelsebeslut.

34. Statsunderstöd till programmet för höjande
av utbildningsnivån hos vuxna  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 19 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det
statsunderstöd som beviljas för höjande av ut-
bildningsnivån hos vuxna.

50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskost-
nader  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 282 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel enligt lagen om fritt bildningsarbete. Av
anslaget får sammanlagt högst 1 696 000 euro
användas till utvecklingsunderstöd, understöd
för utvecklande av inlärningsmiljöer och byg-
gande av informationsnät, understöd för utnytt-
jande av datateknik och teknik för informations-
förmedling i undervisningen och studierna och
extra understöd enligt lagens 14 §. Antalet kal-
kylerade studerandeveckor som berättigar till
statsandel är 289 500, varav ca 4 700 studeran-
deveckor riktas till Snellman Korkeakoulu, som
är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Utan
hinder av studerandeveckokvoten får anslaget
användas till betalning av statsandelar som för-
anleds av rätttelsebeslut.
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51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstal-
ters driftskostnader  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 033 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet. Antalet kalkylera-
de timmar som berättigar till statsandel är högst
358 741.

52. Statsandel och -understöd för vuxenutbild-
ningens anläggningskostnader  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
understöd för sådana anläggningsprojekt enligt
lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet vilka gäller yrkesinriktad vux-
enutbildning och fritt bildningsarbete.

År 2004 får sammanlagt högst 2 300 000 euro
beviljas som statsunderstöd för anläggningspro-
jekt. Utöver det föregående får 2004 det högsta
beloppet av statsunderstödet bestämmas för så-
dana anläggningsprojekt, för vilka statsunder-
stöd kommer att beviljas 2005 eller därefter så
att uppskattningen av de statsunderstöd som pro-
jekten föranleder enligt kostnadsnivån i januari
2004 sammanlagt högst uppgår till 2 500 000
euro.

53. Statsunderstöd till organisationer  (fast an-
slag)
Under momentet beviljas 7 181 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry,
Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och
hantverk rf och för vidareutdelning till dessas di-
strikts- och medlemsorganisationer, Finlands
svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, Kar-
jalan Liitto ry, organisationer för fritt bildnings-
arbete, Kvinnoorganisationernas Centralför-
bund, sammanslutningen Kvinnoorganisationer i
samarbete samt Kriittinen korkeakoulu.

55. Statsandel för studiecentralers driftskostna-
der  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 878 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel enligt lagen om fritt bildningsarbete. Av
anslaget får sammanlagt högst 773 000 euro an-
vändas till utvecklingsunderstöd och för utökan-
de av medborgarnas kunskaper i informations-
samhället, inklusive försök med studiesedlar, till
andra utvecklingsprojekt och till extra under-
stöd enligt lagens 14 §. Antalet kalkylerade un-
dervisningstimmar som berättigar till statsandel
är högst 189 820. Utan hinder av timkvoten får
anslaget användas till betalning av statsandelar
som föranleds av rättelsebeslut.

56. Statsandel för sommaruniversitets drifts-
kostnader  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 115 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel enligt lagen om fritt bildningsarbete. Av
anslaget får sammanlagt högst 386 000 euro an-
vändas till utvecklingsunderstöd och till utveck-
lingsprojekt inom ramen för programmet för in-
formationssamhället, inklusive ett försök med
studiesedlar samt till extra understöd enligt la-
gens 14 §. Antalet kalkylerade undervisnings-
timmar som berättigar till statsandel är högst
93 576. Utan hinder av timkvoten får anslaget
användas till betalning av statsandelar som för-
anleds av rättelsebeslut.

70. Studiestöd

22. Omkostnader för besvärsnämnden för stu-
diestöd  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 584 000 euro.

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 33 046 000 euro.

Anslaget får användas till borgensansvarsbe-
lopp och räntestöd för studielån enligt lagen om
studiestöd (28/1972) samt till utgifter för stats-
borgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

55. Studiepenning och bostadstillägg  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 657 000 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av studie-
penning och bostadstillägg till studiestöd enligt
lagen om studiestöd.

57. Måltidsstödet till högskolestuderande  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 18 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd till studentmatserveringar för att sänka pri-
serna på måltider för högskolestuderande som
avlägger lägre eller högre högskoleexamen eller
yrkeshögskoleexamen samt studerande som del-
tar i yrkes- eller specialiseringsutbildningspro-
gram som berättigar till studiestöd eller i undan-
tagsutbildning. Måltidsstödet är 1,47 euro per
måltid. Den som driver en studentmatservering i
lokaler som inte hör till en högskola kan dessut-
om beviljas högst 0,84 euro i extra stöd för varje
sådan måltid för vilken betalas måltidsstöd, dock
högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna
för lokaler och anläggningar.

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader
(fast anslag)
Under momentet beviljas 2 638 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse för er-
sättande av hyreskostnader för lokaler som be-
hövs för högskolestuderandenas hälsovård. An-
slaget får även användas till betalning av under-
stöd för ersättande av hyreskostnader för statli-
ga jordområden som överlåtits för studiebo-
stadsbruk, om fastigheten i främsta hand an-
vänds till boende för studerande som är berätti-
gade till studiestödets bostadstillägg eller till bo-
stadsbidrag, förutsatt att den aktuella kommu-

nen med ett motsvarande belopp stöder boende
för studerande.

59. Stöd för skolresor för studerande i gymna-
sier och yrkesläroanstalter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd
enligt lagen om stöd för skolresor för studeran-
de i gymnasier och yrkesläroanstalter (48/1997).

88. Vetenskap

För Finlands Akademis forskningsprojekt som
skall finansieras under momenten 29.88.50 och
29.88.53 får förbindelser till ett värde av
172 590 000 euro ingås år 2004.

Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag
till Vetenskapliga samfundens delegation.

21. Finlands Akademis omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
31 333 000 euro.

22. Arkivverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
13 512 000 euro.

23. Omkostnader för Forskningscentralen för de
inhemska språken  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
2 630 000 euro.

Dispositionsplan e

Studenternas hälso-
vårdsstiftelse 1 460 000
Bostadsorganisationerna 
för studerande  1 178 000
Sammanlagt  2 638 000
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24. Depåbibliotekets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 494 000 euro.

25. Utarbetande och anskaffning av vissa verk
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 350 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för utarbetande och anskaffning av serier av
historiska verk, biografier och vissa andra verk
samt till betalning av understöd för utgifterna för
utarbetandet. Anslaget får användas till avlönan-
de av personal för viss tid motsvarande högst
fem årsverken.

50. Finlands Akademis forskningsanslag  (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 104 184 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av forskningsprogram, spets-
forskningsenheter, forskarutbildning, internatio-
nellt samarbete, andra forskningsprojekt, speci-
alfinansiering av forskning, statsunderstöd, sti-
pendier och vetenskaplig publikationsverksam-
het och av utgifter för att göra vetenskapen känd
samt av utgifter som föranleds av finansiella bi-
drag till internationella organisationer.

Anslaget får även användas till betalning av
EU-godkända forsknings- och utbildningspro-
jekt.

Anslaget får användas till utgifter för löner,
pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter
samt för anskaffning av apparatur och program-
varor och allmänna kostnader i anslutning till så-
dana forskningsprojekt och program som Fin-
lands Akademi finansierar. Anslaget får också
användas till utgifter för universitetens infra-
struktur samt av särskilda skäl även till utgifter
för andra nationellt viktiga infrastrukturprojekt
som gäller forskning.

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av vetenskapen  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 75 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av forskningsprogram, spets-
forskningsenheter, forskarutbildning, internatio-

nellt samarbete, andra forskningsprojekt, speci-
alfinansiering av forskning och vetenskaplig pu-
blikationsverksamhet och av utgifter för att göra
vetenskapen känd samt av utgifter som föran-
leds av finansiella bidrag till internationella or-
ganisationer.

Anslaget får även användas till betalning av
EU-godkända forsknings- och utbildningspro-
jekt.

Anslaget får användas till utgifter för löner,
pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter
samt för anskaffning av apparatur och program-
varor och allmänna kostnader i anslutning till så-
dana forskningsprojekt och program som Fin-
lands Akademi finansierar. Anslaget får också
användas till utgifter för universitetens infra-
struktur samt av särskilda skäl även till utgifter
för andra nationellt viktiga infrastrukturprojekt
som gäller forskning.

Anslaget får även användas till betalning av
statsunderstöd, statliga pris och stipendier för
stödjande av vetenskapen, utgifter för översätt-
ning och tryckning av vetenskaplig litteratur, ut-
gifter i enlighet med lagen om statsbidrag för ar-
kiv av privat karaktär (998/1974), utgifter för
deltagande i internationellt samarbete samt ut-
gifter för forskning, utredningar och publikatio-
ner som ansluter sig till främjandet av vetenska-
pen.

Anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande 50 årsverken vid Forsknings-
centralen för de inhemska språken för forsk-
nings-, insamlings- och ordboksprojekt samt till
betalning av andra konsumtionsutgifter som för-
anleds av nämnda projekt.

66. Finansiella bidrag till internationella orga-
nisationer  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 312 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Fin-
lands finansiella bidrag till Europeiska organisa-
tionen för kärnforskning (CERN), Europeiska
molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Eu-
ropeiska molekylärbiologiska konferensen (EM-
BC) samt Europeiska universitetsinstitutet
(EUI) och till liknande internationella veten-
skapliga organisationer.
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90. Konst och kultur

21. Omkostnaderna för centralkommissionen för
konst och konstkommissionerna  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
3 297 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
utgifter för avlönande av konstnärsprofessorer,
finansiering och understödjande av åtgärder i
syfte att främja konsten samt betalning av utgif-
ter för konst- och kulturpolitisk forsknings- och
informationsverksamhet.

Av anslaget får högst 10 000 euro användas
för stöd till den avgiftsbelagda servicen.

22. Statens konstmuseums omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
16 445 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
utgifter som civiltjänstgörare föranleder.

Av anslaget får högst 4 107 000 euro använ-
das till stödjande av utställningsverksamhet och
annan avgiftsbelagd service.

23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för
Sveaborg  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
2 537 000 euro. 

Anslaget får också användas till grundlig för-
bättring av byggnader.

24. Museiverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
15 534 000 euro.

25. Omkostnader för biblioteket för synskadade
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 750 000 euro.

Av anslaget får högst 216 000 euro användas
till prisstöd för avgiftsbelagd service.

26. Finlands filmarkivs omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
3 399 000 euro.

Av anslaget får högst 101 000 euro användas
till prisstöd för förevisningsverksamheten och
annan avgiftsbelagd service. 

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
532 000 euro.

Av anslaget får högst 175 000 euro användas
till prisstöd för den avgiftsbelagda verksamhe-
ten.

30. Statsandelar och -understöd för de allmän-
na bibliotekens driftskostnader  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 663 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd till biblioteken med
stöd av lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet. Anslaget får dessutom
användas för att till kommunerna betala på skat-
teinkomsterna baserad utjämning av statsande-
larna enligt lagen om statsandelar till kommu-
nerna (1147/1996). Av anslaget får användas
högst 336 000 euro till biblioteken för utveck-
lande av innehållsproduktionen.

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars
och orkestrars driftskostnader  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 691 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd för teatrar och orkest-
rar enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet. Antalet årsverken
som används som beräkningsgrund för statsan-
delen är högst 2 413 för teatrar och högst 1 011

Dispositionsplan e

Nationalmuseets omkostnader 5 084 000
Museiverkets övriga omkostna-
der 10 450 000
Sammanlagt 15 534 000
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för orkestrar. Det pris per enhet som används
som beräkningsgrund för statsandelen är 30 223
euro per årsverke för teatrar.

32. Statsandelar och -understöd för museer
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 010 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd för museer enligt la-
gen om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet. Antalet årsverken som används
som beräkningsgrund för statsandelen är högst
1 072.

Av anslaget får högst 252 270 euro användas
till betalning av understöd för överföring av upp-
gifter om museernas samlingar till elektronisk
form.

33. Statsandelar och -understöd för kulturverk-
samhet i kommunerna  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 633 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd enligt lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet för verksamhet som avses i lagen om
kommunernas kulturverksamhet (728/1992).
Det pris per enhet som används som beräknings-
grund för statsandelen är 4,2 euro per invånare.

Av det anslag för kulturverksamhet i kommu-
nerna som beviljas får högst 106 000 euro an-
vändas till betalning av statsunderstöd enligt
42 § finansieringslagen.

34. Statsandelar för anläggningskostnaderna
för allmänna bibliotek  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar för anläggningsprojekt i enlighet med la-
gen om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet samt för anläggningskostnader i
enlighet med lagen om statsandelar och statsun-
derstöd till grundskolor, gymnasier och allmän-
na bibliotek.

År 2004 får beslut om beviljande av stats-
medel enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet för anläggnings-
projekt ingås till ett belopp av sammanlagt högst

4 510 000 euro enligt prisnivån i januari 2004.
År 2004 får dessutom omfattningen av sådana
anläggningsprojekt enligt 36 § i nämnda lag för
vilka statsandel kommer att beviljas 2005 eller
därefter fastställas så att de av projekten föran-
ledda statsandelarna beräknas uppgå till sam-
manlagt högst 4 000 000 euro enligt prisnivån
2004.

40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ning till Suomenlinnan Liikenne Oy för drifts-
förluster för varutrafiken och för utgifter för
skötsel av lån.

50. Vissa understöd  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 713 000 euro.

Anslaget får med stöd av 19 § byggnads-
skyddslagen (60/1985) användas till understöd
för såväl underhåll och reparation av kulturhis-
toriskt värdefulla byggnader som för restaure-
ring och reparation av kulturhistoriskt värdeful-
la fartyg. Anslaget får också användas till restau-
rering av världsarvsobjekt samt till forsknings-
och upplysningsverksamhet som hänför sig till
objekten. Anslaget får även användas till upp-
tecknande av kulturtraditioner, understöd för re-
parationsarbeten på föreningars och organisatio-
ners föreningshus, utrednings- och gransknings-
arbeten som hänför sig till reparationsverksam-
heten, upplysning och rådgivning samt till betal-
ning av understöd, stipendier och pris i anslut-
ning till understödjande av kulturen samt till be-
talning av projektutgifter. 

51. Stipendier åt konstnärer, författare och
översättare  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 9 956 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av konst-
närsstipendier motsvarande 445 stipendieår en-
ligt lagen om konstnärsprofessurer och om sta-
tens konstnärsstipendier (734/1969). År 2004 får
projektstipendier beviljas till ett belopp som
motsvarar 50 konstnärsstipendier. Anslaget får
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även användas till betalning av tidigare bevilja-
de långvariga konstnärsstipendier.

Anslaget får även användas till stipendier och
understöd enligt lagen om vissa stipendier och
understöd åt författare och översättare
(1080/1983).

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av konsten  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 187 982 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av i lagen
om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet avsedda statsandelar och statsunder-
stöd för museer, teatrar och orkestrar samt bibli-
otek. Av det anslag som enligt finansieringsla-
gen beviljas teatrar och orkestrar får högst
2 234 000 euro användas till statsunderstöd en-
ligt 6 a § lagen om ändring av teater- och orkes-
terlagen (1277/1994). Av det anslag som bevil-
jas bibliotek får högst 1 514 000 euro användas
till betalning av i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet avsett under-
stöd för bibliotek, högst 84 000 euro till betal-
ning av understöd för samnordisk bokbussverk-
samhet, högst 135 000 euro till betalning av un-
derstöd för organisationer inom biblioteksbran-
schen och högst 1 474 000 euro till underhåll
och utvecklande av riksomfattande informa-
tionsnättjänster vid de allmänna biblioteken
samt till fortbildning av bibliotekspersonalen
samt högst 175 000 euro till andra understöd till
biblioteken.

De regionala konstkommissionerna får avlö-
na 49 handledande konstnärer i tidsbundet ar-
betsförhållande.

Av anslaget får 841 000 euro användas till sti-
pendier enligt lagen om vissa stipendier åt bild-
konstnärer (115/1997).

Anslaget får användas till finansiering av
konstfrämjande åtgärder, betalning av utgifter
för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utred-
nings- och informationsverksamhet samt an-
skaffning av konstverk till statens offentliga
byggnader. Anslaget får även användas till stöd-
jande av musei- och kulturtraditionsområdet
samt till betalning av medfinansieringen av kul-
turprojekt enligt EU:s program.

53. Statsunderstöd för lokalkostnader  (fast an-
slag)
Under momentet beviljas 12 495 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja under-
stöd för vissa kulturinstitutioners och samfunds
lokalkostnader. 

54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suo-
men Kansallisteatteris lån för grundlig renove-
ring  (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 700 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja under-
stöd för amortering och betalning av ränta på
Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig reno-
vering.

70. Anskaffning av inventarier  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 

Anslaget får också användas till betalning av an-
skaffning av verksamhets- och utställningsut-
rustning samt till betalning av planeringsutgif-
ter för dem.

72. Utökning av Statens konstmuseums samling-
ar  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 589 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för Statens konstmuseums konstanskaffning-
ar.

75. Ombyggnad och husbyggen  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Dispositionsplan e

1. Statens konstmuseum 126 500
2. Museiverket 131 000
3. Finlands filmarkiv 94 000
4. Biblioteket för synskadade 148 500
Sammanlagt 500 000
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Anslaget får också användas till avlönande av
personal motsvarande högst nio årsverken för
tidsbundna uppgifter.

Förbindelser som hänför sig till de projekt som
nämns i punkt 1 får ingås så att de utgifter som
föranleds efter 2004 uppgår till sammanlagt
högst 600 000 euro. Förbindelser som hänför sig
till de projekt som nämns i punkt 2 får ingås så
att de utgifter som föranleds efter 2004 uppgår
till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

95. Utgifter för skydd av kulturmiljö  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 17 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som verkställigheten av lagen om fornmin-
nen (295/1963) medför samt ersättningar som
betalas i enlighet med lagen.

98. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av idrott och fysisk fostran  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 84 464 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd enligt lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet, idrottslagen (1054/1998) samt lagen om
fritt bildningsarbete samt till andra understöd
och stipendier som beviljas för att stöda idrott
och fysisk fostran. Det pris per enhet som an-
vänds som beräkningsgrund för statsandelen till
kommunernas idrottsverksamhet är 10,8 euro
per invånare. Anslaget får även användas till
stödjande av anläggandet av idrottsplatser, un-

dersökningar som gäller byggande för idrott och
fritiden, stipendier till idrottare och tränare, he-
derspris till idrottare, till arbete mot dopning, till
utvecklande av ett system med antidopnings-
pass för idrottare, till utökande av tester och till
effektivering av fostran i fråga om anti-dopning,
genomförande av idrottshälsoprogrammet, ut-
gifter för statens idrottsråd och dess sektioner,
länens idrottsverksamhet, gemenskapens och
statsförvaltningens internationella idrottssamar-
bete, försöks- och utvecklingsverksamhet samt
idrottsvetenskaplig verksamhet. Anslaget får
även användas till finansiering av idrottsveten-
skapliga forskningsprojekt vid högskolor och
forskningsanstalter samt till finansiering av in-
formationssystemprojekt och andra projekt som
utförs i samarbete med högskolor och forsk-
ningsanstalter.

Det maximiantal studerandedygn som ligger
till grund för statsandelen för de riksomfattande
idrottsutbildningscentrerna är 259 877 och max-
imiantalet studerandedagar i de regionala utbild-
ningscentrerna är 51 000. Enhetspriset för de re-
gionala idrottsutbildningscentrerna är 14,8 euro
(inkl. moms) per studerandedag. Utan hinder av
maximiantalet studerandedygn och studerande-
dagar får anslaget användas till betalning av stat-
sandelar som beror på rättelsebeslut.

Av anslaget får högst 400 000 euro användas
till understöd enligt 14 § lagen om fritt bild-
ningsarbete. Av anslaget får dessutom högst
235 000 euro användas till understöd för Suo-
men Urheilumuseosäätiö i enlighet med 42 § la-
gen om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet.

Av anslaget får högst 500 000 euro användas
till statsunderstöd för att lägga tak på Olympia-
stadion i Helsingfors och för andra investeringar
i Olympiastadion.

Anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst fyra årsverken.

52. Statsandel till idrottsutbildningscentrer
(fast anslag)
Under momentet beviljas 1 925 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar enligt lagen om fritt bildningsarbete.

Dispositionsplan e

1. Museiverkets ombyggnader 
och små byggnadsprojekt 1 000 000

2. Grundlig renovering av Svea-
borg 1 500 000

Sammanlagt 2 500 000
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99. Ungdomsarbete

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av ungdomsarbete  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 565 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och statsunderstöd enligt lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet och lagen om ungdomsarbete (235/1995)
samt till andra understöd och stipendier som be-
viljas för att stöda ungdomsarbete och ungdoms-
verksamhet. Det pris per enhet som används som
beräkningsgrund för statsandelen för kommu-
nernas ungdomsarbete är 12,3 euro per invånare
under 29 år. Anslaget får även användas till stöd-
jande av riksomfattande ungdomscentrer, till ut-
gifter för delegationen för ungdomsärenden och
dess sektioner, understödskommissionen för de
riksomfattande ungdomsorganisationerna, lä-
nens ungdomsverksamhet, gemenskapens och
statsförvaltningens internationella ungdoms-
samarbete, eftermiddagsverksamhet för skole-

lever, internationella verksamhetsprogram för
ungdomen, förebyggande drogupplysning, ung-
domsforskning, nätmedier för och utveckling av
ungdomsarbetet samt till ordnande av Award-
verksamhetsprogrammet och kulturevenemang
för ungdomar.

Den del av anslaget för internationellt samar-
bete som är avsedd för utlandsturnéer för ungdo-
mars kulturgrupper anvisas till Centret för inter-
nationellt personbyte som i sin tur beviljar sö-
kande anslag.

Anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst två årsverken.

51. Utvecklande av ungas verkstadsverksamhet
och förebyggande drogarbete  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 2 248 000 euro.

Anslaget får användas till stödjande och ut-
vecklande av ungas verkstadsverksamhet och till
förebyggande drogarbete. 
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Jord- och skogsbruksministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
35 557 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske
som Finland ingått föranleder samt till betalning
av ersättningar enligt 14 § lagen om fiske
(286/1982) och till betalning av växtsortsnämn-
dens utgifter.

22. Utvecklande av datasystem  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för utveckling av datasystem som hänför sig
till jord- och skogsbruksministeriet samt för ge-
mensamma projekt för utvecklandet av informa-
tionsförvaltningen inom ministeriets förvalt-
ningsområde.

25.  (30.04.25) Veterinärvård  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 330 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för bekämpning och förebyggande av djur-
sjukdomar, djurskydd och annan veterinärvård,
ersättningar, vissa statsbidrag, utbildning, speci-
alisering för veterinärer och förrättningsarvo-

den samt beviljande av forskningsstipendier och
avlönande av tillfällig arbetskraft.

Forskningsstipendier får beviljas för forsk-
ning som utreder alternativ till djurförsök och
för forskning i anknytning till hälsovård för hus-
djur och produktion av animaliska livsmedel.
Anslaget kan även användas till projekt för vil-
ka finansiering fås från garantisektionen vid EU-
GFJ.

26.  (30.04.26) Internationellt samarbete  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 689 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kon-
sumtionsutgifter som föranleds av samarbete
inom ramen för internationella organisationer,
ingångna internationella och mellanstatliga av-
tal och övrigt internationellt samarbete inom
området. Dessutom får anslaget användas till
närområdessamarbetsprojekt inom jord- och
skogsbruksministeriets verksamhetsområde och
till utgifter som föranleds av beredningen och
administrationen av dessa samt till inhämtande
av genomförbarhetsundersökningar m.fl. utred-
ningar som syftar till främjande av det interna-
tionella ekonomisk-tekniska samarbetet. Ansla-
get får även användas till statsbidrag i anslut-
ning till internationell verksamhet. Anslaget får
användas till löneutgifter för visstidsanställd
personal i en omfattning som motsvarar högst
två årsverken.

27.  (30.04.27) Samarbetsforskning  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 530 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för forskning och utveckling som sker i form
av samarbete närmast mellan olika ämbetsverk,
inrättningar eller andra organisationer och som
stöder de strategiska förberedelserna inom för-
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valtningsområdet och en utveckling av de nä-
ringar som finns inom jord- och skogsbruksmi-
nisteriets verksamhetsområde samt till betal-
ning av utgifter för styrning av denna forsk-
ningsverksamhet och för utvärdering av organi-
sationerna. Anslaget får dessutom användas till
betalning av utgifter för sakkunnigbedömningar
av forskningsprojekt samt sådana utgifter för an-
skaffning av anordningar till statliga ämbets-
verk eller inrättningar som hänförs till investe-
ringsutgifter. Anslaget får även användas till fi-
nansiering av europeiska forskningsprojekt. An-
slaget får användas till betalning av utgifter för
avlönande av visstidsanställd personal för tids-
bundna uppgifter. Av anslaget får även betalas
statsbidrag.

41. Vissa ersättningar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 945 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar enligt 30 § lagen om skydd för växters
sundhet (702/2003). Av anslaget får högst
66 000 euro även användas till de ändamål som
avses i lagen om bekämpning av flyghavre
(185/2002). Av anslaget får även betalas sådana
utgifter och ersättningar som hänför sig till tidi-
gare år. Av anslaget får även betalas sådana er-
sättningar till landskapet Åland som avses i la-
gen om förfarandet vid skötseln av stöduppgif-
ter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

47. Främjande av växtförädlingsverksamheten
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 673 000 euro.

Anslaget får enligt lagen om främjande av
växtförädlingsverksamheten (896/1977) använ-
das till betalning av understöd till växtförädlare
för förädling och främjande av den inhemska
växtförädlingen.

48. Ersättande av skador som förorsakats av ex-
ceptionella översvämningar  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas till ersättande av ska-
dor och kostnader enligt 2 § lagen om ersättande
av skador som förorsakats av exceptionella över-

svämningar (284/1983) samt till betalning av
skogscentralernas utgifter för sakkunnighjälp.

66.  (30.04.66) Vissa medlemsavgifter och finan-
siella bidrag  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 890 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-
lemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till
internationella organisationer med anknytning
till jord- och skogsbruksministeriets verksam-
hetsområde samt till andra sådana betalningar
till utlandet som föranleds av internationella åta-
ganden.

02. Jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral

21. Omkostnader för jord- och skogsbruksminis-
teriets informationstjänstcentral  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
13 140 000 euro.

03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 
och veterinärmedicinska skadenämnden

21. Nämndernas omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 624 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnds och veterinär-
medicinska skadenämndens utgifter.

12. Inkomststöd för jordbruket och träd-
gårdsodlingen och kompletterande åtgärder 
inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

41. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårds-
odlingen  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 608 620 000 euro.

Anslaget får användas till stöd enligt lagen
om nationella stöd till jordbruket och trädgårds-
odlingen (1559/2001). Anslaget får användas till
utbetalningar av stöd som gäller år 2004 och ti-
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digare år. De stödbeslut som fattas år 2004 eller
har fattats tidigare får åsamka utgifter om högst
84 094 000 euro som betalas med anslaget för år
2005.

43. EU-inkomststöd  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 501 771 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av sådant
inkomststöd till jordbruk som Europeiska unio-
nen finansierar helt och hållet och därmed jäm-
förbara övriga utgifter som Europeiska unionen
finansierar i sin helhet. Anslaget får även använ-
das som EU:s andel till betalning av kompensa-
tionsstöd till följd av övergången till euron.

44. Ersättning för skördeskador  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar enligt lagen om ersättning av skördeska-
dor (1214/2000).

45. Miljöstöd för jordbruket  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 312 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av miljö-
stöd för jordbruket enligt det miljöprogram för
jordbruket som Europeiska kommissionen har
godkänt för åren 1995�1999 och det horisontel-
la program för utveckling av landsbygden som
kommissionen har godkänt för åren 2000�
2006. Av anslaget får även högst 84 000 euro an-
vändas till projektbestämd planering av vatten-
hushållningsåtgärder som är gemensamma för
flera gårdar och som helt och hållet finansieras
nationellt, högst 681 000 euro till betalning av
utbildning som hör samman med miljöstödet för
jordbruket och högst 320 500 euro till betalning
av konsumtionsutgifter som verkställandet, upp-
följningen och utvecklingen av miljöstödet för-
anleder staten samt högst 260 000 euro till kon-
sumtionsutgifter för utarbetande av planer som
gäller naturens mångfald. 

De förbindelser och avtal som ingås år 2004 i
enlighet med det system med miljöstöd för jord-
bruket som Europeiska kommissionen har god-
känt för åren 2000�2006 får föranleda utgifter

om sammanlagt högst 90 000 000 euro under
åren 2005�2013. Om en del av bevillningsfull-
makten för 2003 är oanvänd, får beslut om bevil-
jande av den oanvända delen fattas 2004.

46. Kompensationsbidrag  (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 422 673 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kom-
pensationsbidrag enligt det åtgärdsprogram som
Europeiska kommissionen har godkänt för åren
1995�1999 och det horisontella program för ut-
veckling av landsbygden som godkänts för åren
2000�2006.

De förbindelser som ingås år 2004 i enlighet
med det system med kompensationsbidrag som
Europeiska kommissionen har godkänt för åren
2000�2006 får föranleda utgifter om samman-
lagt högst 10 000 000 euro under åren 2005�
2008. Om en del av bevillningsfullmakten för
2003 är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas 2004.

13. Marknadsföring av jordbruksprodukter 
och balansering av produktionen

42. Avträdelseersättning  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 60 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar enligt lagen om avträdelsepension
(16/1974) och lagen om avträdelseersättning för
lantbruksföretagare (1330/1992).

43. Utveckling av marknadsföring och produk-
tion  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 722 000 euroa.

Anslaget får, enligt de grunder som närmare
bestäms genom förordning av statsrådet, använ-
das till bidrag till föreningar, till utveckling av
marknadsföringen och produktionen av jord-
bruks- och trädgårdsprodukter samt till främjan-
de av produktionen och marknadsföringen av
honung. Anslaget får dessutom användas till ut-
gifter som föranleds av det program för utveck-
ling av honungsproduktion och marknadsföring
som gjorts upp i enlighet med rådets förordning
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(EG) nr 1221/1997. Anslaget får också använ-
das till konsumtionsutgifter.

44. Utveckling av kvalitetssystem  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 513 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av under-
stöd, köpta tjänster och konsumtionsutgifter i
anslutning till genomförandet av kvalitetsstrate-
gin för livsmedelshushållningen. Anslaget får
användas till betalning av utgifter för avlönande
av personal i en omfattning som motsvarar högst
fyra årsverken.

47. Avträdelsestöd för lantbruksföretagare och
stöd för beskogning av åker  (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 88 790 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av avträ-
delsestöd och förvaltningskostnader enligt la-
gen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994) samt till betalning av utgifter som
föranleds av åtgärder enligt det program för
skogliga åtgärder inom jordbruket som Europe-
iska kommissionen godkänt för 1995�1999.

48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av EU:s
medfinansiering i sådana utgifter för organisa-
tioner för frukt- och grönsaksproducenter som
föranleds av åtgärder i enlighet med de godkän-
da åtgärdsprogrammen eller återtagande av pro-
dukter från marknaden. Anslaget får även använ-
das till betalning av EU:s medfinansiering och
nationell medfinansiering i utgifter som föran-
leds av åtgärder för att sporra verksamheten hos
förhandserkända frukt- och grönsaksproducent-
grupper.

60. Överföring till interventionsfonden  (fast an-
slag)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor
på lån som Interventionsfonden för jordbruket

har upptagit samt andra utgifter som avses i la-
gen om Interventionsfonden för jordbruket
(1206/1994) och motsvarande förordning
(1587/1994) samt jord- och skogsbruksministe-
riets beslut (1901/572/2002) och som inte finan-
sieras med medel som garantisektionen vid Eu-
ropeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket förfogar över.

Anslaget får även användas till betalning av
statens medfinansiering för utgifter som främ-
jandet av avsättningen samt livsmedelsbiståndet
föranleder.

14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och 
landsbygden

Av medlen ur Gårdsbrukets utvecklingsfond
(MAKERA) får högst 600 000 euro användas till
utgifter för skötsel av fondens betalningsrörel-
se, bokföring och indrivningsuppgifter samt till
utgifter som föranleds av uppgifter i samband
med planering, utveckling och uppföljning av
fondens verksamhet.

49. Räntestöd för näringsverksamhet på lands-
bygden  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 800 000  euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-
gottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån
enligt lagen om finansiering av landsbygdsnä-
ringar (329/1999), lagen om finansiering av ren-
hushållning och naturnäringar (45/2000), lagen
om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994), landsbygdsnäringsla-
gen (1295/1990), lagen om gårdsbruksenheter
(188/1977), för lån enligt lagen om konsolide-
ring av gårdsbrukskrediter (511/1985) samt för
räntestödslån enligt lagen om främjande av nä-
ringsverksamhet i liten skala på landsbygden
(1031/1986).

År 2004 får räntestöd godkännas i fråga om
ett lånekapital om högst 151 370 000 euro. Om
en del av bevillningsfullmakten för 2003 är oan-
vänd, får beslut om beviljande av den oanvända
delen fattas 2004.
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61. Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbrukets deltagande i utveckling av lands-
bygden  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 59 718 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande fattas
till ett belopp av sammanlagt 48 530 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2004.

Anslaget får användas för betalning av EU-
medfinansieringen från Europeiska utvecklings-
och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
projekt som genomför det regionala program-
met för utveckling av landsbygden, mål 1-pro-
gram och gemenskapsinitiativprogrammet Lead-
er+ under EU:s programperiod 2000�2006
samt för betalning av EU-medfinansieringen ur
utvecklingssektionen (EUGFJ-U) vid EUGFJ
för teknisk hjälp i samband med genomförandet
av programmen.

Anslaget får tillsammans med anslaget under
medfinansieringsmoment 30.14.62 användas
även för anställande av den personal, motsvaran-
de högst 30 årsverken, som behövs för genom-
förande av mål 1-programmen och programmet
Leader+ som utvecklingssektionen (EUGFJ-U)
vid EUGFJ medfinansierar med medel för den
tekniska hjälpen.

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfi-
nansierade utvecklingen av landsbygden  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 89 792 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande av me-
del fattas för 64 596 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2004.

Anslaget får användas för betalning av statlig
medfinansiering av projekt för genomförande av
det regionala programmet för utveckling av
landsbygden, av mål 1- och mål 2-program samt
gemenskapsinitiativprogrammen Leader+ och
Interreg vilka finansieras ur Europeiska utveck-

lings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
och Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) under EU:s programperiod 2000�
2006.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-
sieringen under moment 30.14.61 och 26.98.61
även användas för anställande av teknisk hjälp i
enlighet med gemenskapens förutsättningar för
stöd samt då det gäller det regionala program-
met för utveckling av landsbygden som natio-
nellt helfinansierad andel vilket även inbegriper
medel för utvärdering av programmen. Anslaget
får användas även för avlöning av personal mot-
svarande högst 60 årsverken med enbart statliga
medel för genomförande av det regionala pro-
grammet för utveckling av landsbygden. Ansla-
get får också användas till betalning av Finlands
skyldigheter i enlighet med artikel 30 (rätt till bi-
drag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i
rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt arti-
kel 24 (reduktion, suspension och upphävande
av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993.

63. Utvecklande av landsbygden  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 023 000 euro.

Anslaget får, i den utsträckning som anges i
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999), statsrådets förordning om utveck-
ling av landsbygden (609/2000), jord- och
skogsbruksministeriets förordning om styrning
av stödet för projekt för utveckling av landsbyg-
den (1289/2002) och jord- och skogsbruksminis-
teriets förordning om förfarandet vid stödande
av åtgärder för utveckling av landsbygden
(129/2002), användas för betalning av utgifter
för genomförande av riksomfattande forsk-
nings- och utvecklingsprojekt som gäller lands-
bygden, inklusive de konsumtionsutgifter som
ingår i projekten. Anslag kan, i den omfattning
som ovan nämnda lagstiftning förutsätter, också
beviljas för projekt som offentliga samfund ge-
nomför.
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15. Övriga utgifter för jordbruket

40. Statsbidrag för utvecklande av lands-
bygdsnäringarna  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 170 000 euro.

Anslaget får enligt statsunderstödslagen
(688/2001) och statsrådets förordning om stats-
understöd till rådgivningsorganisationer för
landsbygden (244/2002) användas till betalning
av statsbidrag som beviljas för rådgivning och
forskning, i främsta hand till organisationer som
bedriver riksomfattande rådgivning. Anslaget
får också användas till de utgifter för avlöning
av personal motsvarande högst ett årsverke som
uppstår på grund av att lantbruksmuseet grundas
samt till museets hyresutgifter och andra om-
kostnader till ett belopp om högst 852 000 euro.

44. Främjande av hästhushållningen med medel
som inflyter som statlig andel vid totospel  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 6 832 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd som skall erläggas av den statsandel som
avses i 18 § lotterilagen (1047/2001), till utgif-
ter enligt lagen om användning av avkastningen
av totospel för främjande av hästuppfödning och
hästsport (1055/2001) samt till hästhushåll-
ningsdelegationens utgifter och till utgifter en-
ligt hästhushållningslagen (796/1993).

45. Statsbidrag för 4H-verksamhet  (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 720 000 euro.

Anslaget får enligt statsunderstödslagen
(688/2001) och statsrådets förordning om stats-
understöd till rådgivningsorganisationer för
landsbygden (244/2002) användas till stödjande
av 4H-verksamheten.

21. Forskningscentralen för jordbruk och 
livsmedelsekonomi

21. Omkostnader för Forskningscentralen för
jordbruk och livsmedelsekonomi  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
31 438 000 euro.

Anslaget får även användas till statens medfi-
nansiering i forsknings- och utvecklingsprojekt
som genomförs med stöd ur EU:s strukturfonder.

22. Kontroll av bekämpningsmedel  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 426 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för verksamhet som avses i 18 § förordning-
en om bekämpningsmedel (515/1998). Anslaget
får användas till betalning av löneutgifter för
personal i en omfattning som motsvarar i medel-
tal högst 13 årsverken.

74. Husbyggen  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 101 000 euro.

77. Jord- och vattenbyggnadsarbeten  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för jord- och vattenbyggnadsarbeten vid
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedel-
sekonomi.

31. Främjande och övervakning av skogsbru-
ket

24. Vissa samhälleliga serviceuppgifter och stöd
för allmänna flottledsarbeten  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 5 626 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för att producera avgiftsfria tjänster hänförli-
ga till rekreationsbruk av Forststyrelsens mark-
och vattenområden, för övervakning av ödemar-
ker, för att utföra myndighetsuppgifter och för
allmänna flottledsarbeten. Anslaget får också
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användas till betalning av utgifter som föranleds
av uppgifter i anknytning till vilt- och fiskeri-
hushållningen samt investeringar vad gäller de
ovan nämnda funktionerna och till utgifter för
utredningar som gäller samhälleliga tjänster.

25. Fröförsörjning i fråga om skogsträd  (fast
anslag)
Under momentet beviljas 910 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av att skogsfröplantager an-
läggs samt av skötsel av unga skogsträd och sä-
kerhetsupplagring av skogsträdsfrö. Anslaget får
även användas till betalning av statsbidrag för
ovan nämnda ändamål.

42. Statsbidrag till organisationer för främjan-
de och övervakning av skogsbruk  (fast anslag)
Under momentet beviljas 44 510 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som med
stöd av författningar föranleds skogscentralerna
och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. An-
slaget får även användas till sänkning av avgif-
ter för prestationer som ingår i skogscentraler-
nas och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios
statsbidragsverksamhet och som prissätts enligt
företagsekonomiska principer samt till annan of-
fentlig medfinansiering av utgifter som EU:s
strukturfondprojekt förorsakar skogscentralerna
och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till
den del som EU:s strukturfondsandelar eller
motsvarande statlig medfinansiering inte kan an-
vändas för dessa utgifter.

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios an-
del av anslaget är 3 441 000 euro och skogscen-
tralernas andel 41 069 000 euro. Skogscentraler-
nas anslag fördelas regionalt på grundval av fak-
torer som beskriver arbetsmängden.

43. Vissa ersättningar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 285 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar och andra utgifter med stöd av lagen om

bekämpning av insekt- och svampskador i skog,
utgifter föranledda av kartering av oväntade
skogsskador som till sin omfattning och ekono-
miska betydelse är avsevärda, ersättningar för
skador som har föranletts av flottledsarbeten i
Ijo älv och Hossanjoki vattendrag samt utgifter
för värdering av skadorna. Dessutom får ansla-
get användas till betalning av sådana utgifter
som betalas i förskott av statens medel och för-
anleds av prestationer enligt viteslagen
(1113/1990) och med dem jämförbara prestatio-
ner som avses i skogslagen.

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens
uthållighet  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 62 895 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stat-
ligt stöd enligt lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk. Under 2004 får beslut om stöd fattas
enligt den ovan nämnda lagen för högst
66 500 000 euro, varav staten får orsakas utgif-
ter också under senare år.

45. Främjande av vården av skogsnatur  (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 605 000 euro.

Anslaget får användas till miljöstöd enligt
19 § lagen om finansiering av hållbart skogs-
bruk, till betalning av utgifter för projekt för
vård av skogsnaturen enligt 20 § i samma lag,
till betalning av utgifter som föranleds av riks-
omfattande projekt och åtgärder som jord- och
skogsbruksministeriet särskilt fastställt och som
stöder vården av skogsmiljön och bidrar till att
vårda miljön och bevara skogarnas biologiska
mångfald samt till betalning av utgifter som för-
anleds av handlingsprogrammet för mångfald i
skogarna i södra Finland.

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 730 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av under-
stöd till de föreningar och stiftelser som nämns i
dispositionsplanen.

83. Lån för tryggande av virkesproduktionens
uthållighet  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 421 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån en-
ligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

32. Skogsforskningsinstitutet

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
38 367 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkom-
ster inkomsterna av den avgiftsbelagda verksam-
heten, finansiering från EU för forskningspro-
jekt, inkomster av avtalsforskning som genom-
förs inom gemensamma projekt samt övriga di-
verse inkomster och inkomster utanför budge-
ten.

74. Husbyggen  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 420 000 euro.

76.  (30.32.87) Anskaffning av mark  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av utgif-
ter för anskaffning av markområden och byggna-
der.

77. Grundlig förbättring av skog  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 109 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för byggande och underhåll av skogsvägar,
iståndsättningsdikning samt grundbeskogning
och grundgödsling.

33. Forststyrelsen

1. Servicemål och övriga verksamhetsmål
Forststyrelsen sköter den statliga jord- och

vattenegendom som den besitter på ett ekolo-
giskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart
sätt så som närmare överenskoms med jord- och
skogsbruksministeriet inom ramen för resultat-
styrningen.

Forststyrelsens verksamhet utvecklas i enlig-
het med riktlinjerna för det nationella skogspro-
grammet 2010 och den utvecklingsstrategi för
Forststyrelsen 2001�2007 som godkänts 2001.

Forststyrelsen tillhandahåller samhällelig re-
kreationsservice och utför fröförsörjningsarbe-
ten samt upprätthåller flottningskonstruktioner.
Dessutom driver Forststyrelsen projekt som gäl-
ler jaktmarksövervakning och vilt- och fiskeri-
hushållning.

Genom lönsam affärsverksamhet och ökande
samhälleliga tjänster erbjuder Forststyrelsen ar-
betstillfällen i östra och norra Finland inom så-
dana områden där det annars uppstår få nya ar-
betsplatser.

Forststyrelsen anskaffar under ledning av mil-
jöministeriet naturskyddsområden så att sam-
manlagt 15,1 miljoner euro används till anskaff-
ning av dessa områden, kostnader som orsakas
Forststyrelsen av avyttring och förvärv samt som
mellangift vid ägobyte.

Forststyrelsen kan år 2004 understöda Fin-
lands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner eu-
ro.

Servicemålen och de övriga verksamhetsmå-
len för de naturskyddsområden som Forststyrel-
sen besitter framgår av kapitel 35.20.

2. Nedsättning av grundkapitalet

Dispositionsplan e

Föreningen för Skogskultur rf 50 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf 471 000
Skogsmuseistiftelsen 1 715 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 51 000
Finska Forstföreningen rf 434 000
Europeiska skogsinstitutet rf 1 009 000
Sammanlagt 3 730 000
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Från Forststyrelsen kan från och med ingång-
en av 2004 som komplettering av forsknings-
skogsnätet till Skogsforskningsinstitutet överfö-
ras fastighetstillgångar till ett värde av ca 0,9
miljoner euro. Detta leder till en nedsättning av
Forststyrelsens grundkapital med 0,9 miljoner
euro, varefter grundkapitalet uppgår till 851,6
miljoner euro. Statsrådet ges fullmakt att fatta
närmare beslut om den egendom som skall över-
föras.

3. Maximalt investeringsbelopp och de vikti-
gaste objekten

Forststyrelsens investeringar får 2004 föran-
leda utgifter om högst 40 miljoner euro. Utöver
detta får Forststyrelsen göra investeringar som
arbetsministeriet, miljöministeriet eller jord-
och skogsbruksministeriet finansierar och an-
vända den jord- och vattenegendom som Forst-
styrelsen besitter såsom utbytesmark vid an-
skaffningen av naturskyddsområden. De vikti-
gaste investeringsobjekten är anskaffning av
jord- och vattenområden för att förbättra fastig-
hetsstrukturen och som naturskyddsområden.

Forststyrelsen får dessutom år 2004 ingå för-
bindelser om investeringar som under de följan-
de räkenskapsåren får föranleda utgifter om
högst 34 miljoner euro.

4. Upplåning och borgen
Forststyrelsen berättigas att uppta lån som av-

ses i 8 § 2 mom. lagen om statens affärsverk
(627/1987) till ett belopp av högst 34 miljoner
euro.

Dessutom får statsrådet bemyndiga Forststy-
relsen att utan krav på motsäkerhet ställa pro-
prieborgen som säkerhet för lån som tecknas av
Forststyrelsens dotterbolag som bedriver frö-
och plantproduktion till ett belopp av samman-
lagt högst 4,3 miljoner euro.

41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbe-
ståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut
som meddelats av vattendomstolar och miljötill-
ståndsverk om skyldigheten att vårda fiskbestån-
det förutsätter.

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 4 388 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som avses i 6 § lagen om jaktvårdsavgift och
jaktlicensavgift (616/1993). Anslaget får också
användas till betalning av konsumtionsutgifter
och till utgifter för avlönande av personal i en
omfattning som motsvarar högst fem årsverken.

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av ersättningar för skador som
vållats av de stora landrovdjur som nämns i 87 §
jaktlagen samt av förebyggande av skador som
dessa djur och havslevande sälar orsakar samt
observation och skydd av djurbestånden i fråga.
Anslaget under momentet får också användas till
betalning av konsumtionsutgifter och till utgif-
ter för avlönande av personal i en omfattning
som motsvarar högst fem årsverken.

43. Främjande av renskötseln  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 1 708 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
bidrag som beviljas för att främja renskötseln
och av konsumtionsutgifter som föranleds av
uppgifter som staten enligt rengärdesavtalen an-
svarar för.

50. Främjande av jakten och jaktvården  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 991 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som avses i 3 § lagen om jaktvårdsavgift och
jaktlicensavgift (616/1993).
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51. Främjande av fiskerihushållningen  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 194 000 euro.

Anslaget får enligt 91 § och 91 a § lagen om
fiske (286/1982) användas till ersättningar som
betalas till vattenägarna för användning av fiske-
vatten samt till betalning av utgifter som föran-
leds av fiskeområdenas och fiskeriorganisatio-
nernas verksamhet samt åtgärder som främjar
fiskerihushållningen och utgifter som åsamkas
staten för uppbörden av avgifterna och upprätt-
hållande av registret över fiskevårdsavgifter.
Anslaget får också användas till betalning av
konsumtionsutgifter och till utgifter för avlönan-
de av personal i en omfattning som motsvarar
högst fem årsverken.

52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och
spöfiskeavgifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 284 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana
älv som skall återbäras till vattenägarna samt,
enligt 89 a § lagen om fiske (286/1982), som
återbäringar på spöfiskeavgifter till vattenägare
och till betalning av konsumtions- och andra ut-
gifter för uppbörden av de spöfiskeavgifter som
inflyter år 2004.

62. Främjande av marknadsföringen och struk-
turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 289 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de ut-
gifter som föranleds av nationellt finansierade
åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinä-
ringen samt till betalning av EU:s medfinansie-
ring och statens medfinansiering i åtgärder som
finansieras av medel ur Fonden för fiskets ut-
veckling (FFU). Av anslaget har 6 639 000 euro
reserverats för den statliga medfinansieringen i
projekt som delfinansieras av EU. Anslaget un-
der momentet får också användas till betalning
av konsumtionsutgifter och till utgifter för avlö-
nande av personal i en omfattning som motsva-
rar högst tio årsverken.

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och istånd-
sättningsprojekt  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 757 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för att pla-
nera och bygga dammar med naturligt foder samt
för att planera och genomföra fiskeriekonomis-
ka iståndsättningsprojekt som syftar till att tryg-
ga och förbättra bestånden av främst vandrings-
fisk samt för att planera och genomföra andra
byggnadsprojekt som främjar fiskerihushåll-
ningen. Anslaget får också användas till att ge-
nomföra skyldigheter som ingår i tillståndbeslut
för olika projekt.

Anslaget under momentet får också användas
till betalning av konsumtionsutgifter och till ut-
gifter för avlönande av personal i en omfattning
som motsvarar högst 15 årsverken.

42. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkost-
nader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
14 745 000 euro.

24. Kontraktsodling av värdefisk  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 117 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för inlösen av fiskyngel för utplantering samt
till betalning av konsumtionsutgifter som föran-
leds av nya avtal om värdefiskbestånd.

74. Ombyggnad av fiskodlingsanstalter och
forskningsstationer  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro.

51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentill-
gångarna  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 292 000 euro.

Anslaget får användas till särskilda utgifter i
anslutning till nyttjande och vård av vattentill-
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gångarna och till betalning av löneutgifter för
visstidsanställda.

30. Räntestöd för byggande av vatten- och av-
loppsanläggningar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-
gottgörelser för lån enligt lagen om vissa ränte-
stödslån av kreditanstalters medel (1015/1977).
Lånen i fråga har beviljats för att bygga vatten-
och avloppsanläggningar.

31. Understöd för samhällenas vatten- och av-
loppsåtgärder  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 446 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd för åtgärder som främjar samhällenas vat-
tenförsörjning och avloppsreglering enligt lagen
om understödjande av samhällenas vatten- och
avloppsåtgärder (56/1980).

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att be-
tala  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar samt beslutsavgifter som staten åläggs att
betala på grund av beslut som miljötillstånds-
verk eller domstolar gett i vattenärenden eller ut-
ifrån lag eller mellanstatliga fördrag eller som
staten enligt överenskommelse skall betala.

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbe-
ten  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 865 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för att genomföra av statens vatten- och av-
loppsarbeten enligt 15 § lagen om finansiering
av landsbygdsnäringar (329/1999) för grundliga
renoveringar av vattenbyggnadskonstruktioner,
för samhällsgaranterat arbete och rensning av
sjunkvirke samt för planering av vattendragsar-
beten.

61. Lantmäteriverket

21. Lantmäteriverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
47 504 000 euro.

40.  (30.61.80) Utgifter för understödjande av
fastighetsförrättningar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter enligt lagen om nyskiften (24/1981) och la-
gen om reglering av legoområden i stad och kö-
ping (218/1962) samt av utgifter för finansie-
ringen av lån och räntestöd enligt 102 § lagen
om inlösen av fast egendom och särskilda rättig-
heter (603/1977) och utgifter för inlösningar en-
ligt 19 § lagen om vissa regleringar av vatten-
ägor (31/1980) samt till betalning av utgifter en-
ligt 21 och 22 § lagen om ägoregleringar på
grund av vattendragsprojekt (451/1988) och för-
rättningsutgifter som avses i 207 § 2 mom.
fastighetsbildningslagen (554/1995) i fråga om
nyskiften och regleringar av vattenägor.

62. Geodetiska institutet

21. Geodetiska institutets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
3 118 000 euro.

71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel

21. Omkostnader för Forskningsanstalten för
veterinärmedicin och livsmedel  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
22 998 000 euro.

Vid nettobudgetering beaktas såsom inkom-
ster inkomsterna av EU och andra projektparter
vid gemensamma projekt.

Anslaget får användas för utbetalning av
statsstöd uppgående till högst 1 000 000 euro för
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destruktion av animalieproduktionsdjur som dött
på gårdarna och som inte omfattas av kontroll-
programmet för TSE.

Av anslaget får högst 135 000 euro användas
till prissänkningar vad gäller den avgiftsbelagda
verksamheten i fråga om undersökning och be-
vakning av sjukdomar och dödsorsaker hos hus-
djur samt vad gäller avgiftsbelagda program för
hälsokontroll.

28. Vaccin och serum  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 850 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föran-
leds av anskaffning och tillverkning av vaccin
och serum.

72. Livsmedelsverket

21. Livsmedelsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 116 000 euro.

73. Kontrollcentralen för växtproduktion

21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växt-
produktion  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
14 037 000  euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom in-
komster inkomsterna av andra parter i gemen-
samma projekt samt inkomsterna av avgifterna
för bedömningen av de verksamma beståndsde-
larna i bekämpningsmedel.

Av anslaget får högst 186 000 euro användas
till sänkning av priserna på prestationer som gäl-
ler analys av foder- och gödselfabrikat och be-
kämpningsmedel.
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

21. Kommunikationsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 239 000 euro.

22. Forskning och utveckling  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 6 850 000 euro.

Anslaget får användas för forsknings- och ut-
vecklingsutgifter samt arvoden. Anslaget får
också användas för finansiering av forsknings-
och utvecklingsprojekt som EU godkänner och
som inte finansieras genom strukturfonderna och
till anbud i anknytning till dem.

20. Fordonsförvaltningscentralen

21. Fordonsförvaltningscentralens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
11 367 000 euro.

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen   (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
583 326 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av basväghållningen på all-
männa vägar och iståndsättningen av enskilda
vägar som görs till allmänna vägar, anskaffning-
en av områden för tagande av marksubstanser
samt till betalning av utgifter för Vägförvalt-
ningens fastighetsförvaltning. Anslaget får dess-
utom användas till betalning av utgifter för di-
mensionering av Vägverkets personal. Anslaget
får också användas till finansiering av projekt

inom det s.k. närområdessamarbetet. Anslaget
får vidare användas till sänkning av sådana hy-
ror för personalbostäder som bestäms på före-
tagsekonomiska grunder.

76.  (31.24.87) Anskaffningar av jordområden
samt ersättningar enligt lagen om allmänna vä-
gar   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 23 546 000 euro. 

Anslaget får användas förutom till betalning
av jordområden och ersättningar enligt lagen
(243/1954) och förordningen (487/1957) om all-
männa vägar även användas till betalning av öv-
riga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa.
Anslaget får även användas till betalning av fast-
ighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastig-
hetsförrättningsavgift (558/1995). Anslaget får
användas för anskaffning och ersättande av om-
råden som behövs för vägar innan en vägplan har
godkänts.

78. Vissa vägprojekt  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 103 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal
som har beviljats under tidigare år. Vägförvalt-
ningen bemyndigas att ingå avtal enligt de full-
makter som beviljats tidigare år till den del dessa
fullmakter inte har använts under bevillningsår-
et.

79. Efterfinansierings- och totalfinansierings-
projekt gällande vägnätet  (reservationsanslag 3
år)
Under momentet beviljas 36 300 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal
som har beviljats under tidigare år. Vägförvalt-
ningen bemyndigas att ingå avtal enligt de full-
makter som beviljats tidigare år till den del dessa
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fullmakter inte har använts under bevillnings-
året. 

25. Statsbidrag för väghållningen

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av
enskilda vägar  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 100 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen (358/1962)
och förordningen (1267/2000) om enskilda vä-
gar användas till betalning av statsbidrag för un-
derhåll och förbättring av enskilda vägar. Ansla-
get får också användas till utbildning av vägdis-
ponenter för enskilda vägar och handledning av
väglag.

26. Vägverket

1. Service- och andra verksamhetsmål
Målet för Vägverket är att sörja för att ver-

kets utbud av tjänster och utvecklingen av dem
är ändamålsenliga och motsvarar förutsättning-
arna för affärsverksamheten.

Vägverket garanterar ett heltäckande service-
utbud i hela landet då det gäller underhållet av
allmänna vägar och skötseln av färjetrafiken.

Vägverket utvecklar produkter och tjänster
som förbättrar livsmiljöns tillstånd och är miljö-
vänliga. 

2. Maximibeloppet av investeringarna samt
de viktigaste objekten

Vägverkets investeringar får 2004 föranleda
utgifter om högst 30 miljoner euro.   Dessutom
får affärsverket år 2004 ingå förbindelser i fråga
om investeringar som under följande år får
åsamka utgifter om högst 30 miljoner euro.  

3. Upplåning
Vägverket berättigas att uppta lån som avses i

5 § 1 mom. lagen om statliga affärsverk
(1185/2002) till ett belopp av högst 30 miljoner
euro.

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader   (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
16 815 000 euro.

Anslaget får även användas till utgifter för
forskning och utredningar i anslutning till EU:s
TEN-projekt, till sänkning av sådana hyror för
personalbostäder som bestäms på företagseko-
nomiska grunder samt till betalning av utgifter
för om- och nybyggnad av byggnader, konstruk-
tioner och fastigheter när anskaffningsutgiften
eller kostnadsförslaget för projektet understiger
1 000 000 euro. 

En tjänst som generaldirektör (A32) dras in
och en tjänst som generaldirektör (A31) inrättas
från och med den 1 januari 2004. 

76.  (31.30.87) Anskaffning av mark- och vatten-
områden   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningsutgif-
terna för mark- och vattenområden som är nöd-
vändiga för byggandet av farleder och andra
jord- och vattenbyggnadsobjekt samt till ersätt-
ningar enligt vattenlagen (246/1961).

77. Utvecklande av farledsnätet  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal
som har beviljats under tidigare år. Sjöfartsver-
ket berättigas att ingå avtal enligt de fullmakter
som beviljats tidigare år, till den del dessa full-
makter inte har använts under bevillningsåret.

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötra-
fik

40. Stödjande av anskaffningar av lastfartyg
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 280 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av ränte-
gottgörelser som erläggs på grundval av sådana
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fullmakter för räntestödslån som beviljats före
1996. 

41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna
för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mel-
lan tredje länder vilka är upptagna i förteck-
ningen över handelsfartyg i utrikesfart   (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 39 861 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av stöd
enligt lagen om en förteckning över handelsfar-
tyg i utrikesfart (1707/1991) till lastfartyg och
passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vil-
ka antecknats i förteckningen över handelsfar-
tyg i utrikesfart.

42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna
för passagerarfartyg och passagerar-bilfärjor i
utrikesfart  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 24 650 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av stöd i
enlighet med lagen om en förteckning över han-
delsfartyg i utrikesfart (1707/1991) till andra
passagerarfartyg och passagerarbilfärjor som har
antecknats i förteckningen än sådana som går i
trafik mellan tredje länder.

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 953 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd som avses i lagen om lästavgift (189/1936)
för välfärdsverksamhet till förmån för yrkes-
verksamma sjömän samt till främjande av sjö-
räddningsverksamheten. Understöden beviljas
för utgifter föranledda av verksamhet som Sjö-
fartsverket bestämmer.

51. Prisstöd för lotsning  (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 3 316 000 euro.

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

33. Rederiverket

1. Arrangemang i anslutning till det inledande
skedet

Från Sjöfartsverket överförs från och med den
1 januari 2004 till affärsverket, som verkar i en-
lighet med lagen om statliga affärsverk
(1185/2002) och lagen om Rederiverket
(937/2003), isbrytningen och kombiisbrytarnas
kommersiella verksamhet, farledsfartygen och
underhållet av vissa sjömätnings- och forsk-
ningsfartyg samt skötseln av förbindelsefartygs-
trafiken. Rederiverkets verksamhetsområde in-
begriper verksamhet som tjänar sjötrafiken och
verket producerar i huvudsak tjänster i anslut-
ning till isbrytning, kombinationsfartygens spe-
cialtjänster samt farledsservice- och oljebe-
kämpningstjänster, samt tjänster i anslutning till
förbindelsefartygstrafiken.  Dessutom bedrivs
verksamhet i anslutning till serviceunderhåll och
befraktning.

Värdet på de tillgångar som överförs i affärs-
verkets besittning bedöms uppgå till ca 186,5
miljoner euro. Av de statliga tillgångar som
överförs upptas 18,7 miljoner euro bland grund-
kapitalet och ca 74,6 miljoner euro bland övrigt
eget kapital samt ca 86 miljoner euro bland lång-
fristigt främmande kapital på lånevillkor.

Statsrådet bemyndigas att besluta om de stat-
liga tillgångar som i enlighet med vad som an-
förs ovan skall överföras, om den andel av till-
gångarna som upptas som eget kapital i affärs-
verket samt om övriga ekonomiska arrange-
mang.

2. Servicemål och andra mål
Målet för Rederiverket är att sörja för utbudet

av tjänsterna inom sitt verksamhetsområdet och
utveckla dem så att de motsvarar förutsättningar-
na för affärsverksamheten. 

Rederiverket är förpliktat att stå till förfogan-
de för oljebekämpningsuppgifter och isbryt-
ningstjänster i hela landet. Affärsverket har be-
redskap att ta sig an uppgifter även under excep-
tionella förhållanden i enlighet med vad kommu-
nikationsministeriet föreskriver.

3. Maximibeloppet av investeringarna och in-
vesteringsfullmakten
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Rederiverkets investeringar får år 2004 åsam-
ka utgifter om högst 5 miljoner euro. Dessutom
får affärsverket 2004 ingå förbindelser i fråga
om investeringar som under följande år får
åsamka utgifter om högst 2 miljoner euro.  

4. Upplåning
Rederiverket berättigas att uppta lån som av-

ses i 5 § 1 mom. lagen om statliga affärsverk till
ett belopp av högst 10 miljoner euro.

34. Lotsverket

1. Arrangemang i anslutning till det inledande
skedet

Enheten för lotsning förflyttas från och med
den 1.1.2004 från Sjöfartsverket till affärsverket
som verkar i enlighet med lagen om statliga af-
färsverk (1185/2002) och lagen om Lotsverket
(938/2003). Lotsverket producerar och utveck-
lar tjänster som främjar säkerheten inom och
verksamhetsförutsättningarna för sjötrafiken, i
första hand med hjälp av lotsningstjänster och
övriga tjänster och produkter som hänför sig till
dem.

Enligt en preliminär bedömning uppgår vär-
det på de tillgångar som överförs i Lotsverkets
besittning till ca 19,5 miljoner euro. Av de stat-
liga tillgångar som överförs upptas 2,0 miljoner
euro bland grundkapitalet och ca 7,8 miljoner
euro bland övrigt eget kapital samt ca 6,7 miljo-
ner euro bland långfristigt främmande kapital på
lånevillkor.

Statsrådet bemyndigas att besluta om de stat-
liga tillgångar som i enlighet med vad som an-
förs ovan skall överföras, om den andel av till-
gångarna som antecknas bland det egna kapita-
let i affärsverket samt om övriga ekonomiska ar-
rangemang.

2. Servicemål och andra mål
Målet för Lotsverket är att sörja för utbudet av

tjänsterna inom det egna verksamhetsområdet
och utveckla dem så att de motsvarar förutsätt-
ningarna för affärsverksamheten.

Lotsverkets uppgift är att i hela landet erbju-
da i lotsningslagen avsedda lotsningstjänster på
de vattenområden som anges i lotsningslagen
samt utföra de övriga uppgifter och åligganden

som fastställs i denna lag. Affärsverket har be-
redskap att ta sig an uppgifter även under excep-
tionella förhållanden i enlighet med vad kommu-
nikationsministeriet föreskriver. 

Väntetiden för lotsning får inte överstiga två
timmar.

3. Skyldighet som gäller prissättningen
Prissättningen av de lotsningstjänster som av-

ses i lotsningslagen fastställs i enlighet med 4 §
lagen om Lotsverket genom förordning. Lotsver-
ket beviljas prisstöd för lotsning av Saimenom-
rådet ur anslaget under moment 31.32.51. I en-
skilda fall kan kommunikationsministeriet be-
vilja dem som anlitar lotsningstjänster statsun-
derstöd till ett belopp som motsvarar en del av
eller hela lotsningsavgiften. 

4. Maximibeloppet av investeringarna och in-
vesteringsfullmakten

Lotsverkets investeringar får år 2004 åsamka
utgifter om högst 4 miljoner euro. Dessutom får
Lotsverket 2004 ingå förbindelser i fråga om in-
vesteringar som under följande år får åsamka ut-
gifter om högst 2 miljoner euro.

5. Upplåning
Lotsverket berättigas att uppta lån som avses i

5 § 1 mom. lagen om statliga affärsverk till ett
belopp av högst 10 miljoner euro.

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen   (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
254 683 000 euro. 

Förutom till banhållningen får anslaget an-
vändas till underhålls- och investeringsutgifter
för fastighetsförvaltningen. 

76.  (31.40.87) Anskaffningar av jordområden
för bannätet och ersättningar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 120 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av
jordområden och till ersättningar för verksam-
het enligt järnvägslagen (198/2003) samt till be-
talning av fastighetsförrättningsavgifter enligt
lagen om fastighetsförrättningsavgift
(558/1995).
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77. Utvecklande av bannätet   (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 21 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för sådana projekt för utvecklande av ban-
hållningen som under tidigare år har inletts med
anslag under detta moment. 

Banförvaltningscentralen får ingå förbindel-
ser som under senare år åsamkar staten utgifter
om högst 17 500 000 euro.

78. Vissa banprojekt  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 128 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal
som har beviljats under tidigare år. Banförvalt-
ningscentralen berättigas att ingå avtal enligt de
fullmakter som beviljats tidigare år, till den del
dessa fullmakter inte har använts under bevill-
ningsåret.

79. Byggande av radionät
Under momentet beviljas inget anslag.

För projektet beviljas en fullmakt att ingå av-
tal om 40 000 000 euro.

50. Luftfartsverket

1. Service- och andra verksamhetsmål
Målet för Luftfartsverket är att tillhandahålla

den flygplatsservice och de tjänster inom flyg-
trafiktjänsten lufttrafiken behöver så effektivt
och ekonomiskt som möjligt samt på ett sätt som
främjar säkerheten. Luftfartsverket tillhandahål-
ler sin service på ett ändamålsenligt sätt enligt
förutsättningarna för en lönsam affärsverksam-
het. Syftet med serviceutbudet är att trafikluft-
farten har goda verksamhetsbetingelser på flyg-
stationerna samt att de förseningar inom flygtra-
fiken som beror på Luftfartsverket är så få som
möjligt. 

Flygplatserna i Finland och flygtrafiktjänst-
systemet upprätthålls och utvecklas som en hel-
het, och de utvecklas enligt efterfrågan på tjäns-
ter. 

2. Maximibeloppet av investeringarna och in-
vesteringsfullmakten

Luftfartsverkets investeringar får år 2004
åsamka utgifter om högst 55 miljoner euro.
Dessutom får Luftfartsverket 2004 ingå förbin-
delser i fråga om investeringar som under följan-
de år får åsamka utgifter om högst 100 miljoner
euro.

3. Upplåning
Luftfartsverket får uppta sådana lån som av-

ses i 5 § 1 mom. lagen om statliga affärsverk
(1185/2002) till ett belopp av högst 30 miljoner
euro.

4. Borgen för lån som tecknas av dotterbolag
Statsrådet får berättiga Luftfartsverket att

utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen
för lån om högst 50 miljoner euro som upptagits
av de dotterbolag till verket som tillhandahåller
flygfältsservice och flygtrafiktjänster eller av
fastighetsbolag inom Luftfartsverkets verksam-
hetsområde.

52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafi-
ken

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av
vissa flygplatser   (fast anslag)
Under momentet beviljas  1 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
bidrag om högst 90 % för förbättring av kon-
struktioner och anordningar på flygplatserna i
anslutning till Seinäjokis (Rengonharju) och S:t
Michels linjeflyg samt för understöd för under-
hållet av flygfälten och för kostnader som hän-
för sig till lån som tagits för att bygga flygplat-
serna.

43. Ersättning till Luftfartsverket för bered-
skapsuppgifter   (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 575 000 euro.

Anslaget får användas till att ersätta Luftfarts-
verket för de fasta kostnader som den militära
luftfarten orsakar flygplatser som betjänar både
civil och militär trafik samt till att täcka kostna-
derna för Gränsbevakningsväsendets sjörädd-
ningstjänst nattetid.
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60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för 
kollektivtrafik

42. Statsunderstöd för utbildning   (fast anslag)
Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
understöd för kostnader som föranleds av att yr-
kesutbildning för järnvägstrafiken ordnas.

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-
ter   (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 82 318 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med 23 och
23 a § lagen om tillståndspliktig persontrafik på
väg (343/1991). Av anslaget får kommuner och
andra sammanslutningar också beviljas statsun-
derstöd enligt kommunikationsministeriets för-
ordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
(64/2002).

Anslaget får även användas till finansiering
av forsknings- och utvecklingsprojekt som EU
godkänner.

Dessutom får anslaget användas till statens
andel av utgifter för köptrafik i Kvarken.

64. Köp och utvecklande av tjänster inom
förbindelsefartygstrafiken i skärgården   (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 956 000 euro.

Anslaget får användas till köp av tjänster
inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården.
Anslaget får i enlighet med grunderna i statsrå-
dets förordning (371/2001) även användas till
understöd för trafikidkare som sköter trafikför-
bindelserna i skärgården.

Det understöd som betalas ur anslaget under
momentet budgeteras enligt principen om betal-
ningsbeslut. 

70. Kommunikationsverket

21. Kommunikationsverkets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
6 034 000 euro.

Tjänstebenämningen överdirektör ändras till
generaldirektör.

72. Ersättningar och understöd för kommuni-
kation

42. Understödjande av tidningspressen   (fast
anslag)
Under momentet beviljas 13 614 000 euro.

Avsikten med anslaget är att främja värdeplu-
ralismen och mångsidigheten i den inhemska
tidningspressen och informationsförmedlingen. 

Av anslaget får 7 760 000 euro på villkor som
statsrådet särskilt bestämmer användas till
presstöd och stöd för motsvarande elektronisk
publikationsverksamhet till partierna samt till
landskapet Åland för understödjande av infor-
mationsverksamhet enligt samma grunder som
avses i 9 § partilagen (10/1969).

Av anslaget får 5 854 000 euro på villkor som
statsrådet särskilt bestämmer användas till betal-
ning av understöd för sänkning av tidningspres-
sens transport-, distributions- och andra kostna-
der samt till tidningspressens utvecklingspro-
jekt.

80. Meteorologiska institutet

21. Meteorologiska institutets omkostnader   (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
28 391 000 euro.

Anslaget får även användas för sänkning av
sådana hyror för tjänstebostäder som bestäms på
företagsekonomiska grunder.

81. Havsforskningsinstitutet

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader   (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
7 698 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för
verksamhet som gäller Antarktis.
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99. Övriga utgifter inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 278 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i köp av varor och
tjänster som görs av andra än särskilt skattskyl-
diga ämbetsverk och inrättningar inom förvalt-
ningsområdet.

40. Vissa statsunderstöd   (fast anslag)
Under momentet beviljas 942 000 euro.

Anslaget får användas för understöd till sam-
manslutningar inom trafik- och kommunika-
tionsbranschen och till museiverksamhet.

62. Statlig medfinansiering för kommunikations-
ministeriets vidkommande för projekt i vilka
EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 664 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande fattas
till ett belopp av sammanlagt 7 413 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2004.

Anslaget får användas för betalning av den
statliga medfinansieringen av projekt för ge-
nomförande av mål 1 och 2-program, gemen-

skapsinitiativen och innovativa åtgärder vilka fi-
nansieras ur Europeiska regionala utvecklings-
fonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-
sieringen under momentet 26.98.61 användas för
anställande av den tekniska hjälp och personal
som behövs för genomförande av de program
som nämns ovan. 

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö
hamn  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 51 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal
som under tidigare år har beviljats för trafikför-
bindelser till Nordsjö hamn. Vägförvaltningen
berättigas att ingå avtal enligt de fullmakter som
beviljats tidigare år, till den del dessa fullmakter
inte har använts under bevillningsåret. Med an-
slaget får betalas löneutgifter motsvarande högst
ett årsverke.

88. Aktieförvärv   (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 505 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som orsakas av arrangemang i anslutning till
ägandet av aktiebolag i vilka staten innehar ak-
tiemajoriteten och statens affärsverk, förvärv
och försäljning av aktier samt förvaltning av bo-
lagstillgångar.
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Huvudtitel 32
HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Maximibeloppet av räntegottgörelsen för
skyddsupplagringslån enligt 4 § lagen om vissa
räntestödslån av kreditinstituts medel
(1015/1977) är 4 %. Nya skyddsupplagringslån
får 2004 godkännas till ett belopp av högst
8 409 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § lagen om
skyddsupplag (970/1982) får 2004 beviljas till
ett belopp av högst 34 000 euro.

10. Förvaltning

19. Mervärdesskatteutgifter inom handels- och
industriministeriets förvaltningsområde   (för-
slagsanslag)
 Under momentet beviljas 61 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

21. Handels- och industriministeriets omkostna-
der  (reservationsanslag  2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
22 667 000 euro.

Av anslaget får högst 17 000 euro användas
för ett pris för publicering av konsumentinfor-
mation.

Anslaget får också användas för ersättning till
Försörjningsberedskapscentralen för utgifter för
försvarsekonomiska planeringskommissionen
och för utgifter för andra projekt som godkänts
av EU än de som finansieras med medel från
strukturfonder.

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas om-
kostnader  (reservationsanslag  2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
73 146 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
utgifter som föranleds av centralerna för Europa-
information och av Teknologiska utvecklings-
centralens uppgifter av projektnatur. Anslaget
får dessutom användas till betalning av utgifter
för de tjänster som arbetskrafts- och näringscen-
tralernas företagsavdelningar ordnar för utveck-
ling av små och medelstora företag, för rådgiv-
nings- och informationstjänster till små och
medelstora företag samt för utveckling av dessa
tjänster. Anslaget får även användas till köp av
sakkunnigtjänster för företagsrådgivning och till
köp av tjänster som hänför sig till utbildning av
personal som arbetar med företagsrådgivning
samt till betalning av utgifter för skötseln av
fastigheter som staten besitter i enlighet med la-
gen om renskötsellägenheter, naturnäringsla-
gen, skoltlagen och den lagstiftning som före-
gått lagen om gårdsbruksenheter.

Av anslaget har 1 682 000 euro reserverats
för utvecklingstjänster för små och medelstora
företag. Av anslaget får högst 3 860 000 euro an-
vändas för att sänka priserna på avgiftsbelagd
verksamhet i form av rådgivnings-, utbildnings-
och konsulttjänster samt andra utvecklingstjäns-
ter.

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

24. Forsknings- och utredningsverksamhet  (re-
servationsanslag  3 år)
 Under momentet beviljas 6 208 000 euro.

Anslaget får användas till forsknings- och ut-
redningsprojekt som stöder handels- och indu-
striministeriets strategiska beredning och be-
slutsfattande. Anslaget får även användas till ut-
veckling av den tekniska infrastrukturen och sä-
kerheten samt kvaliteten, internationellt teknisk-
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ekonomiskt samarbete samt till projekt som be-
reds och genomförs i samarbete med internatio-
nella organisationer, finansiella institut och
andra samarbetsorganisationer. 

Dessutom får anslaget användas till att ge-
nomföra sådana forsknings- och utredningspro-
jekt som EU godkänner och som inte finansieras
med medel ur strukturfonderna och till att upp-
göra offerter i anslutning till dem. Anslaget får
även användas till utgifter för överföring av geo-
data och geomaterial som Outokumpu Oyj inne-
har samt till understöd i anslutning till projekt
inom företagsamhetsprogrammet.

Anslaget får användas till betalning av löner
och arvoden som föranleds av ovan nämnda upp-
gifter, till utgifter för anskaffning av utrustning
och program samt till andra motsvarande utgif-
ter för nämnda funktioner. Anslaget får använ-
das till att avlöna personal motsvarande högst 20
årsverken.

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till
internationella organisationer  (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 7 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-
lemsavgifter och finansiella bidrag till interna-
tionella organisationer samt till betalning av ut-
gifter som föranleds av internationellt samarbe-
te.

92. Ersättning till statens kärnavfallshante-
ringsfond  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 882 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar enligt 52 § kärnenergilagen (990/1987)
till statens kärnavfallshanteringsfond.

Momentet har budgeterats enligt kontantprin-
cipen.

95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter
(förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till de andelar av för-
svarsavgifterna som enligt gruvlagen (503/1965)
skall betalas till jordägarna.

20. Teknologipolitik

21. Geologiska forskningscentralens omkostna-
der  (reservationsanslag  2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
41 208 000 euro. 

22. Statens tekniska forskningscentrals omkost-
nader  (reservationsanslag  2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
68 799 000 euro.

Anslaget får även användas för betalning av
utgifter för sådana forskningsprojekt som något
annat statligt ämbetsverk finansierar i egenskap
av uppdragsgivare.

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader  (re-
servationsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas ett nettoanslag om
9 623 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas den finansie-
ring som fås av övriga projektparter genom ge-
mensamma projekt för forskning och utveckling.

24. Konsumentforskningscentralens omkostna-
der  (reservationsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 834 000 euro.

25. Mätteknikcentralens omkostnader  (reserva-
tionsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 684 000 euro. 

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

Anslaget får dessutom enligt lagen om mått-
enheter och mätnormalsystem (1156/1993) an-
vändas till omkostnader som föranleds av det
allmänna verkställandet av det nationella mät-
normalsystemet, samt till att styra, utveckla och
administrera verksamheten vid de nationella
mätnormallaboratorierna, ordna den nationella
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kalibreringsservicen samt främja mättekniken
och ackrediteringen.

26. Teknologiska utvecklingscentralens omkost-
nader  (reservationsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas ett nettoanslag om
25 274 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom in-
komst inkomsterna från EU samt den medfinan-
siering som fås som inkomster av de övriga par-
terna inom internationella och övriga gemen-
samma projekt som genomförs under Teknolo-
giska utvecklingscentralens ansvar.

Anslaget får även användas till utgifter för an-
dra projekt som godkänts av EU än de som finan-
sieras med medel från strukturfonderna samt till
kalkylerade fluktuationer i valutakurserna till
följd av betalningsrörelsen med utlandet.

27. Teknologisk forskningsverksamhet  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 145 844 000 euro.

År 2004 får nya finansieringsbeslut fattas till
ett belopp av högst 150 359 000 euro.

Fullmakten och anslaget får användas till
forskning och utveckling som främjar uppkom-
sten, utvecklingen och nyttiggörandet av tekno-
logiska baskunskaper i forsknings-, utveck-
lings- och utbildningsorganisationer inom nä-
ringslivet och på områden som har ett centralt
inflytande på samhällets utveckling. Fullmakten
och anslaget får användas till:

� nationella och internationella program
och projekt vid forskningsinstitut, universitet
och högskolor som omfattas av statens budgete-
konomi samt till beredningen av projekt

� klusterprojekt och annat samarbete som
genomförs i samarbete mellan myndigheterna

� deltagaravgifter för internationellt samar-
bete, internationella program och projekt, an-
läggningsleveranser samt resekostnader för re-
sor som görs för Tekes räkning av personer som
inte är anställda vid centralen

� stöd för anskaffning av nyhetsprodukter
till statliga och kommunala inrättningar

� betalning av forskningsprojekt som god-
känts av EU. 

28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för pro-
jekt- och programverksamhet   (reservationsan-
slag  2 år)
Under momentet beviljas 15 170 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av
tjänster som främjar teknologiöverföring, ut-
nyttjandet av teknologi och uppkomsten av nya
affärsverksamheter samt till anskaffning av be-
ställda undersökningar, utredningar samt sak-
kunnig-, utvärderings- och informationstjänster
som direkt hänför sig till projekt- och program-
verksamheten.

40. Bidrag till teknologisk forskning och utveck-
ling   (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 138 000 000 euro. 

År 2004 får nya beslut om bidrag fattas till ett
belopp av högst 169 687 000 euro.

Bidrag får enligt grunder som statsrådet fast-
ställt närmare och enligt EU-kommissionens för-
ordning (EG 69/2001) avseende stöd av mindre
betydelse beviljas företag och sammanslutning-
ar för teknologisk forskning och utveckling som
syftar till att utveckla produkter, tillverknings-
processer och tjänster. Bidrag får även beviljas
för riskfyllda utvecklingsprojekt som eftersträ-
var att utnyttja ny teknologi samt utveckla tek-
nologier som hänför sig till energiekonomi, mil-
jöteknik och välfärd, för att företagsekonomiskt
utnyttja forsknings- och utvecklingsresultat som
nya affärsverksamheter och teknologiföretag i
det inledande skedet samt för att förbättra fakto-
rer som främjar uppkomsten av dessa.

För kostnader som föranleds av yrkeshögsko-
lors och kommunala organisationers forsknings-
och utvecklingsprojekt samt av forsknings- och
utvecklingsprojekt vid icke-vinstsyftande före-
tag och sammanslutningar kan med anledning av
att servicen i fråga kan jämställas med en kollek-
tiv nyttighet beviljas statsunderstöd till ett be-
lopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar
för främjande av uppfinnings-, kvalitets- och
standardiseringsverksamhet   (reservationsan-
slag  3 år)
 Under momentet beviljas 6 214 000 euro.
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Anslaget får användas för främjande av upp-
finnings-, kvalitets- och standardiseringsverk-
samhet inom handels- och industriministeriets
verksamhetsområde och till förvaltningsutgifter
som hänför sig till dessa. För att stöda och främ-
ja uppfinningsverksamhet och ersätta de kostna-
der som föranleds av förvaltningen av verksam-
heten kan på grund av att servicen i fråga kan
jämställas med en kollektiv nyttighet beviljas
statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det
fulla kostnadsbeloppet. Om användningen av bi-
dragen och om övervakningen av användningen
bestäms genom beslut av ministeriet. 

70. Geologiska forskningscentralens fartygsan-
skaffning   (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 168 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av ett
fartyg med behövlig utrustning för maringeolo-
gisk karterings- och forskningsverksamhet som
en gemensam anskaffning med marinens forsk-
ningsanstalt. Geologiska forskningscentralen får
2004 ingå förbindelser för högst 128 000 euro
gällande den obeställda delen i projektet.

83. Lån för teknologisk forskning och utveck-
ling  (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 67 723 000 euro. 

År 2004 får nya lån beviljas till ett belopp av
högst 71 890 000 euro.

Lån får beviljas enligt lagen om statens lån-
givning och statsborgen (449/1988), statsrådets
beslut (461/1998) och EU-kommissionens för-
ordning (EG 69/2001) avseende stöd av mindre
betydelse. Lån får beviljas företag och samman-
slutningar i form av antingen främmande kapital
(villkorslån) eller eget kapital (kapitallån) för
teknologiskt utvecklingsarbete som syftar till att
utveckla och förbättra internationellt konkur-
renskraftiga produkter, tillverkningsprocesser
och tjänster.

Bidrag får även beviljas för riskfyllda utveck-
lingsprojekt som eftersträvar att utnyttja ny tek-
nologi samt utveckla teknologier som hänför sig
till energiekonomi, miljöteknik och välfärd, för
att företagsekonomiskt utnyttja forsknings- och
utvecklingsresultat som nya affärsverksamheter

och teknologiföretag i det inledande skedet samt
för att förbättra faktorer som främjar uppkom-
sten av dessa. Lån får främst beviljas små och
medelstora företag för i första hand konkret risk-
fylld produktutveckling och produktprofilering.
Stora företag kan främst beviljas lån när riskmo-
mentet i anslutning till lånet är avsevärt med tan-
ke på genomförandet av projektet och det kan
fastställas på förhand. Lånen kan beviljas utan
krav på säkerhet. Om utvecklingsarbetet miss-
lyckas tekniskt eller om det inte leder till ett re-
sultat som kan utnyttjas i ekonomiskt syfte, har
Teknologiska utvecklingscentralen rätt att på an-
sökan av låntagaren och inom ramen för de vill-
kor som bestäms genom statsrådets beslut
(461/1998) förlänga låntagarens återbetalnings-
tid, retroaktivt ändra ett lån eller delar av det
som ursprungligen beviljats i form av främman-
de kapital och upptagits i Tekes lånestock till ett
lån i form av eget kapital eller att i undantagsfall
helt eller delvis låta bli att återkräva det obetal-
da lånekapitalet och räntorna. I fråga om andra
än små och medelstora företag kan detta förfa-
rande tillämpas endast av särskilt tungt vägande
skäl.

30. Företagspolitik

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
(reservationsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 027 000  euro.

Anslaget får förutom för omkostnader även
användas för medlemsavgifter till internationel-
la organisationer och för att främja den tekniska
och ekonomiska utvecklingen, för projekt som
hänför sig till internationell verksamhet samt för
verksamhet och pris inom ramen för INNOFIN-
LAND. På grund av ansöknings-, anmälnings-
och behandlingsförfarandena budgeteras inkom-
sterna under momentet i regel enligt kontant-
principen.

41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp  (fast an-
slag)
 Under momentet beviljas 336 000 euro.
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Anslaget får användas för Finnvera Abp:s
omkostnader i enlighet med lagen om statens
specialfinansieringsbolags kredit- och borgens-
verksamhet (445/1998) och de förbindelser som
statsrådet ingått med stöd av den.

42. Räntestöd till Finnvera Abp  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 470 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsrådets förbin-
delser som ingåtts med stöd av lagen om aktie-
bolaget Kera Abp (65/1971) och lagen om sta-
tens specialfinansieringsbolags kredit- och bor-
gensverksamhet (445/1998) användas till ränte-
stöd som beviljas för finansiering av bolagets
verksamhet.

Specialfinansieringsbolaget får år 2004 bevil-
ja lån som omfattas av det regionala räntestödet
till ett belopp av högst 121 732 000 euro samt
lån som omfattas av specialräntestöd och bevil-
jas i enlighet med stödprogram som stöds på nä-
ringspolitiska grunder till ett belopp av samman-
lagt högst 112 912 000 euro, vilket belopp ock-
så inbegriper lån till kvinnliga företagare.

43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
(förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 26 000 000 euro.

Anslaget får enligt de förbindelser som stats-
rådet ingått med stöd av lagen om Kera Abp
(65/1971) och lagen om statens specialfinansie-
ringsbolag (445/1998) användas till ersättning
av förluster som uppkommit i Finnvera Abp:s
och Kera Abp:s kredit- och borgensverksamhet. 

44. Regionalt transportstöd  (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 4 350 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av trans-
portstöd till små och medelstora företag enligt
lagen om regionalt stödjande av transporter
(954/1981) samt statsrådets beslut om stödjande
av skärgårdstransporter (311/1982) och statsrå-
dets förordning om stödjande av skärgårdstran-
sporter (449/2002). Av anslaget får högst 8 500
euro användas till betalning av stöd för skär-
gårdstransporter.

45. Stödjande av företagens investerings- och
utvecklingsprojekt   (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 206 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd
enligt lagen om stödjande av företagsverksam-
het (1068/2000) och lagen om företagsstöd
(1136/1993) samt till betalning av internationa-
liseringsstöd enligt handels- och industriminis-
teriets beslut (2/022/1998).

Investeringsstöd, utvecklingsstöd för små och
medelstora företag och stöd för förbättrande av
företags verksamhetsmiljö samt investerings-
och utvecklingsstöd för förädling och marknads-
föring av jordbruksprodukter enligt lagen om
stödjande av företagsverksamhet får 2004 bevil-
jas till ett belopp av 16 669 000 euro.  

Anslaget får användas för bidrag som bevil-
jas för investeringsprojekt i företag, små och
medelstora företags utvecklingsprojekt, projekt
som förbättrar företagens verksamhetsmiljö
samt för investerings- och utvecklingsprojekt i
företag som förädlar och marknadsför jordbruks-
produkter. 

Anslaget får också användas till finansiering
av projekt som genomförs av offentliga sam-
fund. 

47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och
för vissa sammanslutningar i branschen  (reser-
vationsanslag  3 år)
 Under momentet beviljas 3 561 000 euro.

Anslaget får användas till statsbidrag för or-
ganisationer med anknytning till handels- och
industriministeriets verksamhetsområde och
främst till produktion av utvecklingstjänster för
små och medelstora företag samt till att främja
utländska investeringar. Anslaget får dessutom
användas till betalning av statsunderstöd till
sammanslutningar som främjar verksamheten
vid små och medelstora företag, till utveckling
av tjänster som är avsedda för små och medelsto-
ra företag samt till regionala projekt för utveck-
ling av näringarna. 

För de kostnader för främjande av utländska
investeringar som nämns i motiveringen under
momentet kan på grund av att tjänsten till sin na-
tur kan jämställas med en kollektiv nyttighet be-
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viljas statsunderstöd till ett belopp som motsva-
rar det totala kostnadsbeloppet. I särskilda fall
kan även projekt som syftar till att utveckla
tjänster för små och medelstora företag och
främja företagens etiska ansvar samt regionala
projekt för utveckling av näringarna på grund av
deras samhälleliga effekter och lönsamhet bevil-
jas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar
det totala kostnadsbeloppet.

Understöd beviljas enligt de grunder som
statsrådet närmare fastställer. Anslaget får ock-
så användas till finansiering av projekt som ge-
nomförs av offentliga sammanslutningar. 

48. Räntestöd till offentligt understödda export-
och fartygskrediter  (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 5 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-
stöd enligt lagen om utjämning av räntan för of-
fentligt understödda export- och fartygskrediter
(1137/1996). Anslaget kan också användas till
betalning av förvaltningsarvode till bolaget Fide
Ab, som avses i lagen om ett ränteutjämningsbo-
lag för offentligt understödda export- och far-
tygskrediter (1136/1996) samt till betalning av
nödvändiga åtgärder och kostnader för att skyd-
da ränte- och valutarisker som föranleds Stats-
kontoret till följd av ränteutjämningsavtal.

49. Räntestöd för krediter som beviljas av Fin-
lands Exportkredit Ab   (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 17 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-
stöd, valutakursförluster och utgifter som föran-
leds av ersättning för borgensförluster enligt la-
gen om räntestödslån för finansiering av fartygs-
leveranser (1093/1985), lagen om räntestöd för
finansiering av fartygsleveranser (1173/1990)
samt lagen om räntestöd till Finlands Exportkre-
dit Ab och om ersättning för bolagets valuta-
kursförluster samt om statsborgen för bolagets
kreditgivning (1364/1989). 

60. Överföringar till statsgarantifonden   (för-
slagsanslag)
 Under momentet beviljas 17 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningsutgifter som föranleds av garantier som be-
viljats med stöd av lagen om statsgarantifonden
(444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962)
och lagen om statliga exportgarantier
(422/2001). Anslaget får också användas till be-
talning av ersättningsutgifter som föranleds av
garantiförbindelser som ingåtts i statsgaranti-
verksamheten med stöd av lagar gällande denna
(375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garan-
tier som beviljats med stöd av lagen om statsga-
rantier för tryggande av basråvaruförsörjningen
(651/1985) och lagen om statens konsoliderings-
garantier (529/1993) samt av garantier som före
1999 beviljats med stöd av lagen om statens ka-
pitalgarantier (594/1992).

62. Statlig medfinansiering för handels- och in-
dustriministeriets vidkommande för projekt i vil-
ka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 76 000 000 euro.

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

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas år 2004.

Anslaget får användas för betalning av den
statliga medfinansieringen av projekt för ge-
nomförande av målprogram 1, 2 och 3 samt av
gemenskapsinitiativprogrammen Interreg III un-
der strukturfondsperioden 2000�2006, då fi-
nansieringen sker med medel ur Europeiska re-
gionala utvecklingsfonden och Europeiska soci-
alfonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-
sieringen under momenten 26.98.61 och
34.05.61 även användas för att anställa teknisk
hjälp och den personal som behövs för genom-
förande av de ovan nämnda programmen. Ansla-
get får dessutom användas till betalning av Fin-
lands förpliktelser enligt artikel 39 (finansiella
korrigeringar) i rådets förordning (EG)
nr 1260/1999 och artikel 24 (reproduktion, sus-
pension och upphävande av stöd) i rådets förord-
ning (EEG) nr 2082/1993.
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Av anslaget får högst 6 728 000 euro använ-
das för att sänka priserna på avgiftsbelagd verk-
samhet i form av rådgivnings-, utbildnings- och
konsulttjänster samt andra utvecklingstjänster.

Anslaget får användas för betalning av den
mervärdesskatt som åläggs den slutliga förmåns-
tagaren. 

40. Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 760 000 euro. 

Av anslaget får högst 100 000 euro användas
till att sänka priset på tidningen Kuluttaja.

24. Konsumentklagonämndens omkostnader
(reservationsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas 1 590 000 euro.

26. Konkurrensverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas 4 688 000 euro.

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk råd-
givning och skuldrådgivning   (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 5 860 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar till dem som ordnar ekonomiska rådgiv-
ningstjänster och skuldrådgivningstjänster en-
ligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuld-
rådgivning (713/2000). 

Anslaget får även användas för avlöning av
projektpersonal vid Konsumentverket samt för
utbildning av ekonomiska rådgivare och skuld-
rådgivare.

50. Statsunderstöd för konsumentorganisatio-
ner  (fast anslag)
 Under momentet beviljas 673 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föran-
leds av funktioner som fastställs av Konsument-
verket till stöd för konsumentorganisationerna
och avdelningen för huslig ekonomi vid Arbets-
effektivitetsföreningen r.f.

50. Internationaliseringspolitik

21. Omkostnader för Centralen för turistfräm-
jande  (reservationsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas ett nettoanslag om
16 182 000 euro.

40. Företags internationalisering branschvis
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 500 000 euro.

Anslaget får användas till gemensamma pro-
jekt som företagsgrupperingar genomför tillsam-
mans och som syftar till att främja export och in-
ternationalisering samt för gemensamma pro-
jekt som utvecklar företagens internationella
konkurrenskraft och i vilka företag registrerade i
Finland som bedriver industriell produktion
inom olika branscher samt företag i servicebran-
schen kan delta. Branschvisa projekt genomförs
av organisationer, samfund, branschförbund och
företag som främjar utrikeshandeln. 

Anslaget får även användas till projekt som
främjar ökad användning av trä och stöder inter-
nationalisering och marknadsföring utomlands
som genomförs inom projektet TräEuropa och i
vilka företag deltar.

Understöd beviljas enligt de grunder som
statsrådet närmare fastställer. Understöd kan be-
viljas till högre procentandelar för sådana riks-
omfattande eller regionalt betydelsefulla pro-
jekt i vilka företag inte medverkar eller beträf-
fande vilka fördelningen av kostnader är svår att
göra företagsvis eller där nyttan av projektet kan
uppskattas tillfalla ett stort antal företag eller
projektet till sin natur är avvikande och riskfyllt.
År 2004 får nya bidrag beviljas till ett belopp av
sammanlagt 18 238 000 euro.

41. Understöd till organisationer som främjar
utrikeshandeln och till Finpro rf   (fast anslag)
 Under momentet beviljas 23 596 000  euro.

Anslaget får användas till att producera
grundläggande rådgivning och sakkunnigtjäns-
ter som tillhandahålls av organisationer som
främjar utrikeshandeln. 

Understöden beviljas enligt de grunder som
statsrådet närmare fastställer. Allmänt under-
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stöd kan beviljas till högre procentandelar för
mer riskfyllda funktioner i organisationer som
främjar utrikeshandeln och vid Finpro rf.

60. Energipolitik

21. Energimarknadsverkets omkostnader  (reser-
vationsanslag  2 år)
 Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 086 000 euro.

27. Främjande av energisparande och använd-
ning av förnybar energi samt energiinformation
(reservationsanslag  3 år)
 Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för informationsverksamhet och utredningar
som gäller energisparande, effektiv användning
av energi samt användning och produktion av
förnybar energi. Anslaget får dessutom använ-
das till betalning av utgifter för främjande av
marknaden, för ny sparteknologi och för annan
informationsverksamhet och ordnande av infor-
mationsförsörjningen i energibranschen samt för
information om genomförandet av den nationel-
la klimatstrategin. Anslaget får även användas
till delfinansiering av projekt som godkänts av
EU och som inte finansieras med medel ur struk-
turfonderna.

40. Energistöd  (förslagsanslag)
 Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget får användas för att utveckla energi-
ekonomin i en mer miljövänlig riktning, för att
främja införandet av ny teknologi samt för att
främja säkerheten och mångsidigheten i energi-
försörjningen. Stöd kan beviljas för investe-
rings- och utredningsprojekt som främjar energi-
sparande, effektivering av energiproduktionen
eller energiförbrukningen samt av produktionen
eller användningen av förnybar energi. Stöd kan
dessutom beviljas för investerings- och utred-
ningsprojekt som minskar miljöolägenheter för-
orsakade av energiproduktionen eller energiför-
brukningen samt som i övrigt främjar säkerhe-
ten och mångsidigheten i energiförsörjningen.

Projekt som främjar kommersialiseringen av ny
teknologi prioriteras. Energistöd beviljas inte
sådana anläggningsprojekt som får statsandelar. 

Energistöd kan beviljas företag, kommuner
och andra sammanslutningar. Vid prövningen av
stödets maximibelopp beaktas inte den andel
egen finansiering som en kommun eller någon
annan sammanslutning har i fråga om energipro-
jekt som den byggt och äger, om inte projektet
innefattar en sådan ekonomisk fördel som skall
anses som statsunderstöd som avses i EG-lag-
stiftningen. Samma gäller stöd till syneförrätt-
ningar av fastigheter som ägs av en kommun el-
ler någon annan sammanslutning. Med finansie-
ring som inte anses som statsstöd eller annat of-
fentligt stöd avses t.ex. sådan finansiering som
beviljas på marknadsvillkor eller självfinansie-
ring.

Understöd beviljas enligt de grunder som när-
mare fastställs i statsrådets förordning. Han-
dels- och industriministeriet kan efter att ha in-
hämtat utlåtande av statsrådets finansutskott sär-
skilt utfärda beslut om stöd för andra projekt el-
ler program som inte nämns i statsrådets förord-
ning samt om stödets maximibelopp. Anslaget
får även användas till betalning av stöd som tidi-
gare beviljats på grundval av statsrådets beslut
om allmänna villkor för beviljande av energi-
stöd (29/1999 och 45/1996) och lagen om ener-
giunderstöd (1607/1991).

År 2004 får stöd beviljas till ett belopp av
högst 31 228 000 euro.

45. Räntestöd för energiinvesteringar  (förslags-
anslag)
 Under momentet beviljas 13 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-
stöd för räntestödslån enligt 2 § lagen om vissa
räntestödslån av kreditanstalters medel
(1015/1977). År 2004 godkänns inga nya ränte-
stödslån.

Beloppet av räntegottgörelsen är under de
fyra första låneåren 4 % av räntestödslånets be-
lopp och under det 5�8 låneåret 2 % av ränte-
stödslånets belopp. Av särskilda skäl kan belop-
pet av räntegottgörelsen för ett räntestödslån un-
der de fyra första låneåren vara högst 6 % av rän-



4165Nr 1214

testödslånets belopp och under det 5�8 låneåret
högst 4 % av räntestödslånets belopp. Efter det
åttonde låneåret betalas inget räntestöd. Ränte-
gottgörelsen kan på sin höjd vara lika stor som
den ränta kreditinstitutet tar ut.

50. Vissa understöd för energiekonomin  (reser-
vationsanslag  3 år)
 Under momentet beviljas 50 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd till organisationer och samfund för verk-
samhet som stöder målen med energipolitiken.
Med detta avses i synnerhet sådan verksamhet
som främjar energisparande och användningen
av förnybara energikällor samt produktionen av
inhemska bränslen. Understöden är främst av-
sedda för organisationer och andra sammanslut-
ningar med små ekonomiska resurser. Under-
stöd kan beviljas antingen i form av allmänt un-
derstöd för stödjande av organisationens stadge-
enliga verksamhet eller som specialunderstöd
för ett visst projekt.

Understöd beviljas enligt de grunder som när-
mare fastställs i statsrådets förordning.

70. Ägarpolitik

88. Aktieförvärv  (reservationsanslag  3 år)
 Under momentet beviljas 1 382 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teck-
ningspriset för de aktier som staten tecknar i
statsbolagens eller de statliga intressebolagens
aktieemissioner. Anslaget får också användas
till betalning av utgifter för andra nödvändiga
aktiearrangemang samt till betalning av utgifter
som hänför sig till privatisering, ägarstyrning
och skötsel av bolagstillgångar vid statliga bo-
lag. Anslaget får dessutom användas till betal-
ning av teckningspriset för konvertibla skulde-
brev. Konvertibla skuldebrevslån får tecknas
utan säkerhet.
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

19. Mervärdesskatteutgifter inom social- och
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkost-
nader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
33 720 000 euro.

Anslaget får även användas för anordnande av
huvudfesten på den nationella veterandagen, till
betalning av utgifter för beredskapen med tanke
på det medicinska räddningsväsendet och un-
dantagsförhållanden och anskaffning av anord-
ningar och inventarier i samband härmed samt
till finansiering av forsknings- och utvecklings-
projekt som social- och hälsovårdsministeriet
godkänner.

Av anslaget får högst 270 000 euro användas
till betalning av utgifter för utbildning inom fö-
retagshälsovården och för genomförande av pro-
jekt i samband med utvecklandet av personalen
inom företagshälsovården.

62. Statlig medfinansiering för social- och häl-
sovårdsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar   (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 5 511 000 euro.

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

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2004.

Anslaget får användas för statlig medfinansie-
ring av mål 1-, mål 2- och mål 3-program, ge-
menskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban
samt innovativa åtgärder vilka finansieras ur Eu-
ropeiska regionala utvecklingsfonden och Euro-
peiska socialfonden.

Tillsammans med EU-medfinansieringen un-
der momenten 26.98.61 och 34.05.61 får ansla-
get även användas för anställande av den teknis-
ka hjälp och personal motsvarande högst fyra
årsverken som behövs för genomförande av de
program som nämns ovan.

63. Vissa specialprojekt  (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 7 500 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av
forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder
social- och hälsovårdsministeriets strategiska
planering och beslutsfattande samt till betalning
av omkostnader och finansieringsunderstöd som
föranleds av genomförandet av program och för-
sök som hänför sig till ministeriets verksamhets-
område. 

Anslaget får även användas till finansiering
av projekt enligt de ramprogram och särskilda
program som EU godkänner. 

Anslaget får användas till avlöning av perso-
nal motsvarande högst 20 årsverken, varav sex
är avsedda för det nationella projektet för social-
sektorn.

67. Internationella medlemsavgifter och finan-
siella bidrag  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 335 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av inter-
nationella organisationers medlemsavgifter, fi-
nansiella bidrag och utgifter för stödande av spe-
ciella program.
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02. Forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården

21. Omkostnader för Forsknings- och utveck-
lingscentralen för social- och hälsovården  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
21 910 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
medlemsavgifter samt till betalning av utgifter
för användningen av social- och hälsovårdens
statistikdatabas och utgifter för forsknings- och
utvecklingsverksamhet som på uppdrag eller i
form av gemensamma projekt bedrivs utanför
Forsknings- och utvecklingscentralen för soci-
al- och hälsovården. Anslaget får dessutom an-
vändas för statsbidrag till Stiftelsen för alkohol-
forskning och till betalning av utgifter som verk-
samheten vid Stiftelsen för alkoholforskning
åsamkar Forsknings- och utvecklingscentralen
för social- och hälsovården samt till betalning av
understöd för kompletterande utbildning och ut-
gifter för projekt som genomförs i utlandet.

03. Arbetslöshetsnämnden

21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 795 000 euro.

04. Prövningsnämnden

21. Prövningsnämndens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 630 000 euro.

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för
hälsovården  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
2 670 000 euro.

26. Utgifter för sinnesundersökningar   (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statli-
ga ersättningar enligt 32 § mentalvårdslagen
(1116/1990) till statens sinnessjukhus och sjuk-
husenheterna inom fångvårdsväsendet. Ansla-
get får också användas till betalning av ersätt-
ningar för utlåtanden som gäller sinnestillstånd
och som Rättsskyddscentralen för hälsovården
beställer.

07. Institutet för arbetshygien

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för
arbetshygien  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 37 175 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det
statsbidrag som med stöd av 3 § lagen om insti-
tutets för arbetshygien verksamhet och finansie-
ring (159/1978) skall betalas för utgifterna för
institutets verksamhet. Anslaget får också an-
vändas till finansiering av forskningsprojekt
som EU godkänner.

08. Folkhälsoinstitutet

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
33 200 000 euro.

Anslaget får också användas för finansiering
av forskningsprojekt som godkänts av EU.

26. Anskaffning av vaccin  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 244 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter och ersättningar för anskaffning och vidare-
befordran av vaccin som med stöd av 25 § lagen
om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhan-
dahålls gratis och används vid vaccineringstill-
fällen samt för obligatorisk upplagring och till
betalning av andra utgifter och ersättningar för
genomförandet av det allmänna vaccinerings-
programmet och till betalning av medlemsavgif-
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ten i Finska andelslaget för ersättning av läke-
medelsskador. Anslaget får även användas till
betalning av de utgifter som anskaffning och vi-
darebefordran av vaccin för förmedling ger upp-
hov till. 

09. Social- och hälsovårdens produkttillsyns-
central

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens
produkttillsynscentral  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 047 000 euro.

10. Strålsäkerhetscentralen

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
11 330 000 euro.

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentra-
len för läkemedelsbehandling

21. Läkemedelsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 249 000 euro.

Anslaget får även användas till finansiering
av forsknings- och utvecklingsprojekt som är
godkända av Läkemedelsverket och som för-
verkligas utanför verket.

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för
läkemedelsbehandling  (reservationsanslag 2
år)
Under momentet beviljas 1 325 000 euro.

12. Statens skolhem

21. Omkostnader för statens skolhem  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
588 000 euro.

Anslaget får även användas till skolhemmens
utveckling innehållsmässigt, till understödande
av verksamheten och till utjämnande av den år-
liga variationen i efterfrågan samt till sådan ung-
domspsykiatri som är specialanpassad för verk-
samheten vid skolhemmen. Anslaget får dess-
utom användas till betalning av arvoden och öv-
riga utgifter för familjeverksamheten, till utgif-
ter som föranleds av gårds- och skogsbruk vid
skolhemmen samt till internationellt samarbete
och närområdessamarbete. Anslaget får dess-
utom användas till betalning av utgifter som
motsvarar jordbruksstöden samt till kostnader
som uppkommer för Forsknings- och utveck-
lingscentralen för social- och hälsovården på
grund av allmän förvaltning och styrning av
skolhemmen.

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
22 608 000 euro. 

Högst 47 300 euro av anslaget får användas
till prisstöd för avgiftsbelagd servicetelefon-
verksamhet. Anslaget får också användas till be-
talning av utgifter för inspektionen av finländ-
ska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt 15 §
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om
sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
(131/1973). 

Tre tjänster som distriktschef (A27) dras in då
arbetarskyddsdistrikt slås ihop.
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14. Statens sinnessjukhus

21. Omkostnader för statens sinnessjukhus  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
607 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av
utgifter som föranleds av vetenskapligt forsk-
ningsarbete och universitetsundervisning. An-
slaget får även användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av starten för den nya psykia-
triska vårdenheten för farliga barn och unga vil-
ka är svåra att vårda och till betalning av utgifter
på grund av en varierande efterfrågan på tjäns-
ter. Anslaget får dessutom användas till betal-
ning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden
samt till betalning av sådana kostnader som upp-
kommer för Forsknings- och utvecklingscentra-
len för social- och hälsovården på grund av all-
män förvaltning och styrning av sjukhusen.

15. Utjämning av familjekostnader

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd
vid internationell adoption  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mo-
derskapsunderstöd enligt lagen om moderskaps-
understöd (477/1993) och till betalning av un-
derstöd för kostnader som föranleds av interna-
tionell adoption. Av anslaget betalas även mer-
värdesskatt och allmänna omkostnader för mo-
derskapsförpackningarna. Dimensioneringen av
anslaget baserar sig på kontantprincipen.

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

Anslaget får användas till betalning av barn-
bidrag enligt barnbidragslagen (796/1992). Di-
mensioneringen av anslaget baserar sig på kon-
tantprincipen.

53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av
staten  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av vård-
penning enligt 4 § 2 mom. och till betalning av
vårdtillägg enligt 5 § 1 mom. lagen om stöd för
hemvård och privat vård av barn (1128/1996) till
sådana medborgare i en stat inom Europeiska
unionen eller inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, för vilka rätt till ifråga-
varande förmåner enligt EG-domstolens beslut
(C-333/00) uppkommer när det gäller barn som
faktiskt är bosatta i en annan stat inom Euro-
peiska unionen eller inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet. Anslaget får även använ-
das till betalning av underhållsstöd i enlighet
med lagen om underhållstrygghet (671/1998) till
sådana medborgare i en stat inom Europeiska
unionen eller inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, för vilka rätt till underhålls-
stöd enligt EG-domstolens beslut (C-85/99 och
C-255/99) uppkommer när det gäller barn som
faktiskt är bosatta i en annan stat inom Euro-
peiska unionen eller inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet. Dimensioneringen av an-
slaget baserar sig på kontantprincipen.

16. Allmän familjepension

50. Allmän familjepension  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 41 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av
pensioner enligt familjepensionslagen (38/1969)
samt till betalning av statens andel enligt lagen
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretaga-
re (1026/1981).

17. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 563 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av in-
komstrelaterade förmåner enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002) och la-
gen om alterneringsledighet (1305/2002), på det
sätt som i lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbets-
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löshetskassor (603/1984) bestäms om statens an-
del. Anslaget får också användas till korrigering-
ar av utbetalningen av statligt stöd för åren
1995�2002 enligt lagen om försök med alterne-
ringsledighet (1663/1995). Dimensioneringen
av anslaget baserar sig på kontantprincipen.

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 86 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av grund-
dagpenning och därtill ansluten barnförhöjning
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Anslaget får även användas till betalning av stat-
sandel till Folkpensionsanstalten enligt lagen om
alterneringsledighet och till korrigeringar av ut-
betalningen av statligt stöd för åren 1995�2002
enligt lagen om försök med alterneringsledig-
het. Dimensioneringen av anslaget baserar sig på
kontantprincipen.

53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa
som idkar frivilliga studier  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 9 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av grund-
dagpenning som utbetalas i form av utbildnings-
dagpenning, arbetsmarknadsstöd och till dessa
ansluten barnförhöjning enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Anslaget får dess-
utom användas till finansieringen av sådan in-
komstrelaterad dagpenning som betalas ut i form
av utbildningsdagpenning enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa, på det sätt som i la-
gen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
och i lagen om arbetslöshetskassor bestäms om
statens andel.

Anslaget får också användas till korrigering-
ar av utbetalningen av statligt stöd för åren
1997�1999 enligt lagen om stödjande av lång-
tidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997).

Dimensioneringen av anslaget baserar sig på
kontantprincipen.

54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd
(1276/2000). Dimensioneringen av anslaget ba-
serar sig på kontantprincipen.

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av
sjukförsäkringslagen  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 786 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),
lagen om rehabilitering som ordnas av folkpen-
sionsanstalten (610/1991) och lagen om rehabi-
literingspenning (611/1991). Anslaget får också
användas till betalning av statsandel enligt la-
gen om ersättning av statens medel för vissa
kostnader för lantbruksföretagares företagshäl-
sovård (859/1984). Folkpensionsanstalten får
använda 93 300 000 euro till finansieringen av
individuella rehabiliteringsprojekt för behovs-
prövad rehabilitering enligt lagen om rehabilite-
ring som ordnas av folkpensionsanstalten och
dessutom 4 700 000 euro till grundlig förbätt-
ring av rehabiliteringsanstalter, till stöd för
dessa anstalters drift samt till förebyggande av
sjukdomar och till forsknings- och utvecklings-
verksamhet som avser förebyggande av sjukdo-
mar.

Dimensioneringen av anslaget baserar sig på
kontantprincipen i fråga om statens garantibe-
lopp och vissa kostnader för lantbruksföretaga-
res företagshälsovård.

19. Pensionsförsäkring

50. Statens andel i sjömanspensionskassans ut-
gifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 36 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-
tens andel enligt 4 § lagen om sjömanspensioner
(72/1956). Dimensioneringen av anslaget base-
rar sig på kontantprincipen.
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51. Statens andel i de utgifter som föranleds av
lagen om pension för lantbruksföretagare  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 411 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-
tens andel enligt 13 § lagen om pension för lant-
bruksföretagare (467/1969) och 41 § lagen om
generationsväxlingspension för lantbruksföreta-
gare (1317/1990). Dimensioneringen av ansla-
get baserar sig på kontantprincipen.

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av
lagen om pension för företagare  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 70 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-
tens andel enligt 10 § lagen om pension för före-
tagare (468/1969). Dimensioneringen av ansla-
get baserar sig på kontantprincipen.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av
folkpensionslagen  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 097 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-
tens andel enligt 59 och 62 § folkpensionslagen
(347/1956) och till betalning av förmåner enligt
lagen om vårdbidrag för barn (444/1969), lagen
om handikappbidrag (124/1988) och lagen om
bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978).
Anslaget får dessutom användas till betalning av
statens andel enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring för lantbruksföretagare.

Beträffande statens garantibelopp baserar sig
dimensioneringen av anslaget på kontantprinci-
pen.

20. Olycksfallsförsäkring

53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksfö-
retagares olycksfallsförsäkring  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-
tens andel enligt 15 § lagen om olycksfallsför-
säkring för lantbruksföretagare (1026/1981) och
10 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare
för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

(118/1991). Dimensioneringen av anslaget base-
rar sig på kontantprincipen.

21. Frontveteranpensioner

52. Fronttillägg och bostadsbidrag  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 98 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av front-
tillägg med stöd av lagen om frontmannapensi-
on (119/1977) och lagen om förtidspension för
frontveteraner (13/1982), till betalning av bo-
stadsbidrag som med stöd av lagen om bostads-
bidrag för pensionstagare (591/1978) betalas till
dem som uppbär fronttillägg och till betalning av
fronttillägg enligt lagen om betalning av front-
tillägg utomlands (988/1988).

22. Ersättning för skada, ådragen i militär-
tjänst och vissa utgifter för rehabilitering

50. Ersättning för skada, ådragen i militär-
tjänst  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 250 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar med stöd av lagen om skada, ådragen i
militärtjänst (404/1948) och andra lagar som an-
sluter sig till den. Anslaget får också användas
till betalning av ersättning med statens medel för
driftskostnaderna för krigsinvalidernas rehabili-
terings- och vårdinrättningar. Dimensionering-
en av anslaget baserar sig på kontantprincipen.

56. Statsbidrag för rehabilitering av makar till
krigsinvalider  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 760 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för rehabilitering av makar till krigsinvalider
och av änkor som har skött gravt handikappade
krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder
som statsrådet fastställer.

57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga
frontmän  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 160 000 euro.
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Anslaget får enligt de grunder som statsrådet
fastställer, användas till betalning av frontunder-
stöd till utländska frivilliga frontmän som lever i
svåra omständigheter i Estland eller någon an-
nanstans på det tidigare Sovjetunionens område
och som inom Finlands försvarsmakt deltog i
1939�1945 års krig. Frontunderstöd kan också
beviljas frivilliga frontmän som är fast bosatta i
Finland.

59. Statsbidrag för frontveteranernas rehabilite-
ring  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för rehabilitering av frontveteraner med stöd
av lagen om rehabilitering av frontveteraner
(1184/1988). Anslaget får också användas till
betalning av undersöknings- och utvecklingsut-
gifter inom rehabiliteringen av frontveteraner.

23. Annat skydd för personer som lidit skada 
av krigen

30. Statlig ersättning för vården av personer
som lidit skada av krigen  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 750 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av den
statliga ersättning som med stöd av 6 § lagen om
de krigsförflyttades sociala omvårdnad
(423/1940) betalas till kommunerna. Anslaget
får dessutom användas till betalning av utgifter
som föranleds av ersättningar för omvårdnads-
och vårdkostnader för dem som överförts från
Maikkula åldringshem till olika inrättningar för
att få vård. Dimensioneringen av anslaget base-
rar sig på kontantprincipen.

28. Annat utkomstskydd

50. Militärunderstöd  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 270 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mili-
tärunderstöd enligt militärunderstödslagen
(781/1993). Dimensioneringen av anslaget base-
rar sig på kontantprincipen.

51.  Särskilt stöd till invandrare   (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 19 680 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd
enligt lagen om särskilt stöd till invandrare
(1192/2002). Dimensioneringen av anslaget ba-
serar sig på kontantprincipen.

32. Av kommunerna anordnad social- och 
hälsovård

30. Statsandel till kommunerna för social- och
hälsovårdens driftskostnader  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 319 040 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andelar för godkända driftskostnader med stöd
av vissa lagar som gäller social- och hälsovår-
den samt lagen om planering av och statsandel
för social- och hälsovården (733/1992) och den
förordning som givits med stöd av den. Anslaget
får även användas till utjämningar enligt lagen
om statsandelar till kommunerna. Dimensione-
ringen av anslaget baserar sig på kontantprinci-
pen.

31. Statsandel till kommunerna för social- och
hälsovårdsservicens anläggningskostnader
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
andel för anläggningsprojekt för social- och häl-
sovårdsservice enligt vissa lagar som gäller soci-
al- och hälsovården samt lagen om planering av
och statsandel för social- och hälsovården
(733/1992) och den förordning som givits med
stöd av den. Dimensioneringen av anslaget base-
rar sig på kontantprincipen.

32. Statlig ersättning till hälso- och sjuk-
vårdsenheter för forskningsverksamhet enligt
lagen om specialiserad sjukvård  (fast anslag)
Under momentet beviljas 48 747 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig
ersättning för forskningsverksamhet enligt 47
och 47 b § lagen om specialiserad sjukvård
(1062/1989).
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33. Statlig ersättning till hälso- och sjuk-
vårdsenheter för kostnaderna för läkar- och
tandläkarutbildning  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 82 170 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig
ersättning för läkar- och tandläkarutbildning en-
ligt 47�47 b § lagen om specialiserad sjukvård
(1062/1989).

Av anslaget får högst 54 400 000 euro använ-
das till betalning av examensersättningar för
grund- och specialiseringsutbildning för läkare
och tandläkare till samkommuner som är huvud-
män för ett universitetssjukhus.

34. Statlig ersättning till kommunerna för kost-
naderna för patienter som sinnesundersöks och
patientöverföringar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 370 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statli-
ga ersättningar enligt 32 § mentalvårdslagen
(1116/1990). Anslaget får också användas till
betalning av statlig ersättning för de kostnader
som åsamkas kommuner och samkommuner
samt svenska staten för patientöverföringar en-
ligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och
Finland. Utöver detta får anslaget användas till
stödande av patientöverföringar enligt den nord-
iska konventionen om socialt bistånd och socia-
la tjänster i form av en ersättning av engångsna-
tur till kommunerna och samkommunerna till ett
belopp av 18 000 euro per överförd patient.

35. Statlig ersättning till utgifter för utjämning
av höga kostnader inom barnskyddet  (fast an-
slag)
Under momentet beviljas 47 227 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statli-
ga ersättningar enligt barnskyddslagen
(683/1983) och lagen om planering av och stats-
andel för social- och hälsovården (733/1992) till
utjämning av höga kostnader inom barnskyddet.
Dimensioneringen av anslaget baserar sig på
kontantprincipen.

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt
inom social- och hälsovården   (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 50 330 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-
understöd för anläggnings- och utvecklingspro-
jekt inom social- och hälsovården enligt vissa la-
gar som gäller social- och hälsovården samt la-
gen om planering av och statsandel för social-
och hälsovården (733/1992) och den förordning
som givits med stöd av den.

37. Statsbidrag till samkommunerna för sjuk-
vårdsdistrikten för kostnader för psykiatrisk
vård och rehabilitering av barn och ungdomar
(fast anslag)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 

Anslaget får användas till statsbidrag för
sjukvårdsdistriktens kostnader för psykiatrisk
vård och rehabilitering av under 16 år gamla
barn samt vidareutveckling av dessa tjänster.
Statsbidraget får uppgå till högst 80 % av kost-
naderna för verksamheten.

39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompe-
tenscenter inom det sociala området  (fast an-
slag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

På de grunder som närmare fastställs genom
förordning av statsrådet får anslaget användas
till betalning av statsunderstöd till kompetens-
centrum inom det sociala området i enlighet med
lagen om kompetenscentrumverksamhet inom
det sociala området (1230/2001). Dimensione-
ringen av anslaget baserar sig på kontantprinci-
pen.

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovår-
den

31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och
hälsovårdstjänster på samiska   (fast anslag)
Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas till att betala statsun-
derstöd via sametinget till de kommuner inom
samernas i 4 § sametingslagen (974/1995) av-
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sedda hembygdsområde för att trygga social-
och hälsovårdstjänster på samiska.

63. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av
dödsorsak  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 100 000 euro.

Anslaget får användas för statlig ersättning
för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak en-
ligt 12 § lagen om utredande av dödsorsak
(459/1973) på basis av länsstyrelsernas särskil-
da överenskommelser till sjukhus och hälsocen-
traler med kommuner eller samkommuner som
huvudmän samt till universitet som ger läkarut-
bildning. Anslaget får användas till betalning av
arvoden och ersättningar enligt förordningen om
ersättningar för rättsmedicinska undersökningar
(1425/2001) till läkare som utför rättsmedicin-
ska obduktioner. 

53. Hälsofrämjande verksamhet och hälso-
övervakning

23. Hälsoövervakning  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 850 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för den hälsoövervakning som förutsätts i
hälsoskyddslagen (763/1994), livsmedelslagen
(361/1995), gentekniklagen (377/1995), kemi-
kalielagen (744/1989) och strålskyddslagen
(592/1991), för forskningen kring hälsoövervak-
ningen och för vidareutbildning och fortbild-
ning av personalen samt för övervakningen av
icke-joniserande strålning. Anslaget får använ-
das till avlönande av personal motsvarande
högst två årsverken samt för betalning av andra
utgifter på grund av detta. Anslaget får också an-
vändas till betalning av statsunderstöd enligt
prövning som beviljas för ovan nämnda ända-
mål.

24. Övervakning av smittsamma sjukdomar
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 360 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för förebyggande av och information om
smittsamma sjukdomar enligt lagen om smitt-

samma sjukdomar (583/1986), för utredning och
uppföljning av oväntade epidemier samt för in-
ternationellt samarbete som dessa förutsätter.
Anslaget får också användas till betalning av
statsunderstöd enligt prövning som beviljas för
ovan nämnda ändamål. 

50. Hälsofrämjande verksamhet  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 550 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för hälsofostran och åtgärder i anslutning till
verksamhet som avses i 27 § lagen om inskrän-
kande av tobaksrökning (693/1976) samt med
stöd av 10 § 1 punkten lagen om nykterhetsarbe-
te (828/1982) till betalning av utgifter för före-
byggande av olägenheter som förorsakas av rus-
medelsbruk. Dessutom får anslaget användas till
utgifter för information och upplysning om alko-
holfrågor samt till utgifter för åtgärder som ef-
fektiverar narkotikapolitiken. Anslaget får an-
vändas till utgifter för avlönande av personal
motsvarande högst fem årsverken samt till betal-
ning av övriga konsumtionsutgifter för social-
och hälsovårdsministeriet.

57. Semesterverksamhet

40. Statlig ersättning för kostnaderna för semes-
teravbytare för lantbruksföretagare  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas 187 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
statliga ersättning som med stöd av 37 § lagen
om avbytarservice för lantbruksföretagare
(1231/1996) betalas till kommunerna för drifts-
kostnaderna för de avbytartjänster som avses i
lagens 35 §. Av anslaget får högst 182 000 euro
användas till ersättning för de nettokostnader
som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbyta-
re medfört för de lokala enheterna. Dimensione-
ringen av anslaget baserar sig på kontantprinci-
pen.

50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt och kommunerna för förvalt-



4175Nr 1214

ningsutgifterna för avbytarservicen för lant-
bruksföretagare  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 500 000  euro.

Anslaget får användas till betalning av den
statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 §
lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
(1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt och kommunerna för förvalt-
ningskostnaderna för avbytarservicen.

92. Användningen av avkastningen av Pen-
ningautomatföreningens verksamhet

50. Understöd till samfund och stiftelser för
främjande av hälsa och socialt välbefinnande
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 308 000 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som
nämns i 17 § 2 mom. och 22 § 1 och 3 mom. lot-
terilagen (1047/2001).

55. Statlig ersättning för driftskostnader för
krigsinvalidernas inrättningar  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 59 707 000 euro.

Anslaget får med stöd av 22 § 2 mom. lotteri-
lagen (1047/2001) och 6 d § lagen om skada,
ådragen i militärtjänst (404/1948) användas till
betalning av statlig ersättning för driftskostna-
der för krigsinvalidernas rehabiliterings- och
vårdinrättningar. 

58. Vissa utgifter för rehabilitering  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 450 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom.
lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabili-
tering för personer som tjänstgjort i vissa upp-
drag under Finlands krig (1039/1997).

59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 35 788 000 euro.

Anslaget får med stöd av 22 § 2 mom. lotteri-
lagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering
av frontveteraner (1184/1988) användas till be-
talning av utgifter för rehabilitering av frontve-
teraner. Anslaget får också användas till betal-
ning av undersöknings- och utvecklingsutgifter
inom rehabiliteringen av frontveteraner.
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Huvudtitel 34
ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

19. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsministe-
riets förvaltningsområde  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 24 520 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

21. Arbetsministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
22 231 000 euro.

Anslaget får också användas för projekt som
EU har godkänt och för andra enskilda samar-
betsprojekt. Anslaget får också användas till be-
talning av mervärdesskatteandelar, om ersätt-
ning för mervärdesskatt ingår i inkomsterna från
utomstående.

22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
758 000 euro.

23.  (34.01.23 och 06.22, delvis) Arbetslivspro-
gram och arbetspolitisk forskning  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för inledande, genomförande och bedömning
av olika försöks-, utvecklings- och forsknings-
projekt inom programmet för utvecklande av
kvaliteten och produktiviteten i arbetslivet.

Anslaget får dessutom i anknytning till pro-
grammen användas till betalning av utgifter för
publikationer och information i samband med
dem, särskilda utredningar, sakkunnigarvoden,
anordnande av seminarier och skapande av in-

hemska och utländska samarbetsnätverk samt
för anställning av personal motsvarande högst
14 årsverken och till betalning av utgifter för
tillfällig personal som deltar i administreringen
av programmen. Anslaget får också användas till
arbetskraftspolitisk forskning samt till forsk-
ning som gäller arbetslivet.

63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivs-
program  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 980 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd för olika försöks- och utvecklingsprojekt
inom programmet för utvecklande av kvaliteten
och produktiviteten i arbetslivet.

67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till
internationella organisationer  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 530 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-
lemsavgifter, finansiella bidrag och betalnings-
skyldigheter till internationella organisationer
samt till betalning av utgifter för stödjande av
särskilda program.

05. Fullföljandet av de europeiska struktur-
fondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s
strukturfondsprogram  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 132 827 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande av me-
del fattas för sammanlagt 116 044 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2004.

Anslaget får användas för betalning av Euro-
peiska socialfondens (ESF) medfinansiering av
projekt för genomförande av målprogram 1, 2
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och 3 samt gemenskapsinitiativprogrammet
Equal under EU:s programperiod 2000�2006
samt för betalning av EU-medfinansieringen ur
socialfonden för teknisk hjälp i samband med
genomförandet av programmen.

Anslaget får tillsammans med anslagen under
förvaltningsområdenas medfinansieringsmo-
ment användas för anställande av personal mot-
svarande högst 130 årsverken som behövs för
genomförande av de program som Europeiska
socialfonden medfinansierar med medel för den
tekniska hjälpen.

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeri-
ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-
turfonder deltar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 87 689 000 euro. 

År 2004 får nya beslut om beviljande av med-
el fattas för sammanlagt 73 630 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2004.

Anslaget får användas till betalning av Fin-
lands betalningsskyldigheter enligt artikel 39
(finansiella korrigeringar) i rådets förordning
(EG 1260/1999) och artikel 24 (reduktion, sus-
pension och upphävande av stöd) i rådets förord-
ning (EEG 2082/1993).

Anslaget får användas för betalning av statlig
medfinansiering av projekt för genomförande av
mål 1-, 2- och 3-program och gemenskapsinitia-
tiven Equal, Interreg och Urban samt pilotpro-
jekt vilka finansieras ur Europeiska socialfon-
den och Europeiska regionala utvecklingsfon-
den. Anslaget får tillsammans med EU-medfi-
nansieringen under momenten 34.05.61 och
26.98.61 användas för anställande av den teknis-
ka hjälp och personal som behövs för genomför-
ande av de program som nämns ovan samt till
betalning av förbindelser enligt EU:s program-
period 1995�1999.

06. Arbetskraftspolitiken

21.  (34.06.21 och 22, delvis) Omkostnader inom
arbetskraftsärendenas lokalförvaltning  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
137 595 000 euro.

Användningen av ett anslag som är avsett för
medborgarkontorens och servicecentrens verk-
samhet förutsätter att kommunerna anvisar en
summa av motsvarande storlek för utgifter för
samservicen.

29.  (34.06.02, 25 delvis, 27, 29, 30, 50 delvis, 63
och 65) Sysselsättnings- och utbildningsåtgär-
der samt speciella åtgärder  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 518 878 000 euro.

Anslaget får även användas till överföringsut-
gifter. Anslaget får användas för kostnader som
föranleds av offentlig arbetskraftsservice enligt
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002) och tjänster som kompletterar den-
na service, dock inte för kostnader enligt 4 kap.
6 § i lagen, kostnader för försäkringsskydd som
gäller arbetslivsträning och arbetspraktik enligt
6 kap. 14 § eller kostnader enligt 7 kap. 13 §
1 mom. 1 och 2 punkten, 9 kap. eller 10 kap. 3�
5 § och 6 § 1 mom. 2 punkten. Anslaget får an-
vändas för kostnader enligt statsrådets förord-
ning om användning av vissa sysselsättningsan-
slag (1345/2002), dock inte för kostnader enligt
1 och 2 kap. Anslaget får användas för kostna-
der enligt statsrådets förordning om offentlig ar-
betskraftsservice (1344/2002), dock inte för
kostnader enligt 4 kap. Anslaget får användas för
kostnader enligt statsrådets förordning om för-
måner som hör till offentlig arbetskraftsservice
(1346/2002), dock inte för kostnader enligt 8 §.
Anskaffning av offentlig arbetskraftsservice och
tjänster som kompletterar denna service får
åsamka staten utgifter om högst 90 840 000 euro
efter år 2004.

Anslaget får användas till information om ar-
betskraftsutbildningen, till anbudsförfrågning
via annonsering och till anskaffningsannonse-
ring samt till betalning av utgifter för utveck-
lings-, försöks- och utredningsarbete som stöder
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planeringen och anskaffningen av arbetskrafts-
utbildningen. Anslaget får också användas till
betalning av utgifter för anskaffning av utbild-
nings- och konsultservice samt till betalning av
utgifter för avlöning av personal som motsvarar
högst ett årsverke. Anslaget får användas till an-
skaffning av utbildning och inkvartering som
ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

Statliga ämbetsverk och inrättningar kan för
sysselsättande av arbetslösa enligt 7 kap. 4 § la-
gen om offentlig arbetskraftsservice anvisas an-
slag för avlöning av personal motsvarande högst
3 900 årsverken till löner som högst motsvarar
lönen i löneklass A17. Anslaget får användas till
utgifter för avlöning av personer med handikapp
som anställts innan sysselsättningslagen
(275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är
anställda i samma arbetsförhållande.

Av anslaget får högst 300 000 euro användas
till utgifter för kommunikations- och utbild-
ningsåtgärder av engångsnatur i syfte att främja
grundandet av sociala företag samt till utgifter
som föranleds av informationstekniska ändring-
ar.

Dessutom får av anslaget användas högst
437 000 euro till betalning av utgifter för yrkes-
inriktad utveckling av arbetskraft från de ryska
närområdena och de baltiska länderna så som ar-
betsministeriet närmare föreskriver. Under 2004
får anskaffningsavtal ingås så att de åsamkar sta-
ten utgifter om högst 117 000 euro efter 2004.

31. Statlig ersättning till kommunerna för an-
ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 500 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statli-
ga ersättningar till kommunerna för anordnande
av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt
lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyf-
te (189/2001).

50.  (34.06.50, delvis) Studiesociala förmåner
för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 134 380 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utbild-
ningsstöd och ersättning för uppehälle enligt la-
gen om offentlig arbetskraftsservice för stude-
rande inom arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning samt till betalning av arbetslöshetskassor-
nas förvaltningskostnader.

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

Anslaget får användas till betalning av arbets-
marknadsstöd och ersättning för uppehälle som
betalas på grundval av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (1290/2002) samt lagen om främ-
jande av invandrares integration samt mottagan-
de av asylsökande (493/1999). Anslaget får ock-
så användas till betalning av ersättning för uppe-
hälle för personer som deltar i arbetslivsträning
och arbetspraktik enligt 10 kap. 3 § lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice. Anslaget får dessut-
om användas för kostnader för försäkringsskydd
som gäller arbetslivsträning och arbetspraktik
enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig arbets-
kraftsservice.

64.  (34.06.64 och 77) Överföringsutgifter för
investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 39 547 000 euro.

Anslaget får på basis av lagen om offentlig ar-
betskraftsservice användas till investeringsun-
derstöd enligt 1 kap. statsrådets förordning om
användning av vissa sysselsättningsanslag samt
till sysselsättningsarbetsprogram enligt 2 kap. i
förordningen. Anslaget får även användas till
betalning av utgifter för sådana statliga anskaff-
ningar som räknas som investeringar.

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

21. Statens åtgärder för mottagande av flykting-
ar och asylsökande  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 326 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av om-
kostnaderna för statliga förläggningar, utgifter-
na för ordnande av flyktingars inresa i landet,
hälsoundersökningar i utflyttningslandet och ut-
bildning, samt till ordnande av utbildning och
information i syfte att främja mottagningsverk-
samheten. Dessutom får anslaget användas till
betalning av utgifterna för anskaffning av servi-
ce som i särskilda situationer är nödvändig för
att mottagningen skall kunna ske, till kostnader-
na för delegationen för mottagande av asylsö-
kande samt för betalning av olycksfallsersätt-
ningar och gruppansvarsförsäkringar för dem
som deltar i åtgärder ordnade av förläggningar-
na och för betalning av de skötselkostnader som
Statskontoret uppbär för dessa. Av anslaget får
högst 505 000 euro användas till anskaffning av
rättshjälpstjänster för asylsökande och flykting-
ar. Anslaget får dessutom användas till förebyg-
gande och uppföljning av rasism och etnisk dis-
kriminering samt till utbildning för bekämpande
av diskriminering. Anslaget får användas till av-
löning av personal som motsvarar högst 123 års-
verken.

29.  (34.06.25, delvis) Samhällsorientering för
återflyttare  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för den samhällsorientering som ordnas på
basis av 18 a § utlänningslagen (378/1991) och
ordnande av det språkprov som utarbetats för att
testa kunskaperna i finska eller svenska.

30. Statlig ersättning till kommunerna för sär-
skilda kostnader för utkomststöd till personer
som flyttar till Finland och för social- och häl-
sovård som ges dem  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 300 000 euro.

Anslaget får på de grunder som fastställs av
statsrådet (512/1999) användas för ersättningar
till kommunerna för kostnaderna för utkomst-

stöd till personer som flyttar till Finland från det
tidigare Sovjetunionens område och för särskil-
da kostnader för social- och hälsovård som ges
dem.

31. Åtgärder mot diskriminering  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till nationell finansie-
ring för kommunerna i fråga om projekt som in-
går i EU:s handlingsprogram mot diskrimine-
ring.

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 64 455 000 euro.

Anslaget får på de grunder som statsrådet be-
stämmer (512/1999) användas till betalning av
ersättning till kommunerna i form av kalkylera-
de ersättningar för ordnande av verksamhet som
främjar integration av flyktingar och social- och
hälsovård samt för utkomststöd, tolktjänster och
särskilda kostnader, för utgifter för återflyttning
samt till kommuner, samkommuner och sam-
manslutningar för utgifter för de förläggningar
för asylsökande som de driver och för grupp-
och familjegrupphem, tolkcentraler och andra
behövliga utgifter. Anslaget får också användas
till betalning av olycksfallsersättningar och
gruppansvarsförsäkringar för dem som deltar i
åtgärder ordnade av förläggningarna samt för
betalning av de skötselkostnader som Statskon-
toret uppbär för dem. Dessutom får anslaget an-
vändas till ordnande av utkomst och omsorg för
utlänningar som har tagits i förvar på grundval
av 47 § utlänningslagen (378/1991). Flykting-
kvoten för 2004 är 750 personer.

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets 
förvaltningsområde

23. Civiltjänst  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 818 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kost-
nader som föranleds av civiltjänst och komplet-
terande tjänstgöring som ordnas med stöd av ci-
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viltjänstlagen (1723/1991) samt till betalning av
kostnader för uppehälle och dagpenning för ci-
viltjänstgörare som tjänstgör inom arbetsförvalt-
ningen.

50. Lönegaranti  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 000 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen
om lönegaranti för sjömän (1108/2000). Av an-
slaget får högst 673 000 euro användas till myn-
digheternas betalningar och rättegångskostna-
der vilka anknyter till förfarandet med lönega-
ranti samt till betalning av konkurskostnader.

51. Vissa former av sjömansservice  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
andel som staten enligt lagen om service- och
studieverksamhet för sjömän (452/1972) skall
betala för verksamheten i fråga och till service
enligt förordningen om ingående av arbetsavtal
som avses i sjömanslagen (783/1995) samt med
stöd av sjömanslagen (423/1978) och semester-
lagen för sjömän (433/1984) till betalning av
kostnader för sjömäns resor för semester eller
föräldraledighet och till betalning av statens an-
del av kostnaderna för sjömäns resor i samband
med att ett arbetsförhållande börjar eller upphör. 
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
23 138 000 euro.

I nettobudgeteringen beaktas såsom inkom-
ster inkomsterna från EU.

10. Miljövård

27. Bekämpning av miljöskador  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas 2 467 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av att bekämpning av olje- och
andra miljöskador ordnas och bekämpningsåt-
gärder vidtas samt av utredningar som direkt an-
knyter till bekämpningen av miljöskador. Ansla-
get får även användas till utgifter som föranleds
av internationellt samarbete och utbildnings-
och utvecklingsarbete samt för rättegångar och
för arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften
som bisyssla och för arvoden till dem som deltar
i bekämpningsarbeten.

60. Överföring till oljeskyddsfonden  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av över-
föringen till oljeskyddsfonden med stöd av 7 §
lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

63. Främjande av miljövården  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 1 673 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd enligt lagen om understödjande av samhäl-
lenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) för

investeringar som främjar samhällenas och gles-
bygdens vattenvård. Användningen av anslaget
regleras även av statsunderstödslagen
(688/2001). 

64. Räntestöd för miljövårdsinvesteringar  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 120 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-
gottgörelser för lån enligt lagen om vissa ränte-
stödslån av kreditanstalters medel (1015/1977).
Lånen skall ha beviljats före 1995 för samhälle-
nas investeringar i vattenvård.

Räntegottgörelsen för samhällenas vatten-
vårdslån är under de åtta första låneåren fyra
procentenheter och under låneåren 9�16 två
procentenheter. Efter det sextonde låneåret beta-
las ingen räntegottgörelse. Räntegottgörelsen är
för alla lån alltid högst lika stor som den ränta
som kreditinstitutet uppbär.

65. Oljeavfallshantering som finansieras med
oljeavfallsavgiften  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 364 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § lagen om oljeav-
fallsavgift användas för att täcka utgifter för ol-
jeavfall samt insamling, transport, lagring och
behandling av oljeavfall enligt de grunder som
närmare bestäms i statsrådets beslut om använd-
ningen av de medel som inflyter i oljeavfallsav-
gifter till oljeavfallshantering (1191/1997).

Användningen av anslaget regleras även av
statsunderstödslagen.

66. Avfallsunderstöd för uttjänta bilar  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas för att täcka avfalls-
kostnader för uttjänta bilar på de grunder som
bestäms i statsrådets förordning om understöd



4182 Nr 1214

för skrotning av uttjänta fordon. Användningen
av anslaget regleras även av statsunderstödsla-
gen.

67. Främjande av miljösamarbete i länder i Fin-
lands närområden  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 441 000 euro.

Anslaget får användas till projekt för tekniskt
bistånd i Finlands närområden, i synnerhet i
nordvästra Ryssland. I EU:s nya medlemslän-
der; Estland, Lettland och Litauen, skall det ge-
nomföras projekt som syftar till att stärka län-
dernas egen beredskap att införa EU:s finansie-
ringsinstrument. Genom småskaliga utveck-
lingsprojekt för tekniskt bistånd bidrar man till
att en hög nivå på miljöskyddet kan nås och mil-
jöförvaltningen stärks i närområdena samt främ-
jar man genomföringen av investeringar som
syftar till att förbättra Östersjöns tillstånd och av
internationella miljöprogram som länderna skall
verkställa gemensamt. Anslaget får också an-
vändas till understöd för sådana utvecklingspro-
jekt som avser användning av områden, natur-
vård samt boende och byggande i närområdena.
Anslaget får också användas för uppgifter som
anknyter till beredning, genomföring och över-
vakning av projekt inom miljöförvaltningens
närområdessamarbete för anställning av en per-
sonal motsvarande högst fem årsverken.

Anslaget får dessutom användas till betalning
av understöd till företag och sammanslutningar
för kostnader för planering och genomförande
av mindre investeringsprojekt som avser miljö-
vård i Finlands närområden.

Anslaget regleras av statsunderstödslagen och
statsrådets förordning om beviljande av under-
stöd för miljöprojekt i Finlands närområden i
östra och mellersta Europa (1197/2002). 

70. Ombyggnad av fartyg för bekämpning av
miljöskador  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas till den slutliga finan-
sieringen av den ombyggnad och den bekämp-
ningsutrustning som krävs för att förbättra olje-
bekämpningsberedskapen på sjöfartsverkets far-
ledsservicefartyg Seili och till betalning av ut-

gifterna för bekämpningsutrustningen till Gräns-
bevakningsverkets två bevakningsfartyg av Tur-
sas-klass. 

77. Miljövårdsarbeten  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av planering och byggande av
miljövårdsarbeten, grundlig renovering och
byggnadsskyldigheter samt till betalning av ut-
gifter som föranleds av arbeten i enlighet med
statsrådets beslut om statens vatten- och av-
loppsarbeten (976/1985) samt av statliga avfalls-
hanteringsarbeten enligt lagen om avfallshante-
ring (1072/1993). Avtal får ingås om att ett slut-
fört arbete överlåts till kommunen eller en an-
nan samarbetspartner. Samtidigt skall man kom-
ma överens om de villkor som mottagaren av ar-
betet skall iaktta efter överlåtelsen. Förbindelser
som gäller nya projekt får ingås så att det behov
av anslag som dessa föranleder efter 2004 är
högst 6 000 000 euro.

20. Samhällen, användning av områden och 
naturvård

Servicemålen och övriga mål för forststyrelsens
naturvårdsuppgifter år 2004 är:

Återställandet av skogar och myrar, vården
och iståndsättningen av kulturbiotoper samt in-
venteringen av naturtyperna fortsätter utgående
från uppgjorda behovsutredningar och det den
23 oktober 2002 fastställda programmet för bio-
logisk mångfald i södra Finlands skogar. Effek-
terna av de åtgärder som syftar till återställande
och vård följs upp. 

Forststyrelsen deltar i utvärderingen av effek-
terna av det nationella handlingsprogrammet för
biologisk mångfald.

Forststyrelsen svarar för genomföringen av de
områdesskyddsmål som gäller nätverket Natura
2000 samt för inventeringen av naturtyper och
arter och deltar i uppläggningen av Natura 2000-
nätverkets regionala generalplan tillsammans
med de regionala miljöcentralerna. 
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Forststyrelsen svarar för det nationella skyd-
det och uppföljningen av ett flertal hotade djur-
och växtarter samt deltar i uppföljningen av fle-
ra växtarter i bilaga II till EU:s habitatdirektiv.

Förutsättningarna för att naturskyddsområde-
na skall kunna användas i rekreationssyfte och
naturturism förbättras särskilt i nationalparker
och andra populära ställen. Principerna och för-
faringssätten för hållbar naturturism i natur-
skyddsområdena tas i användning övergripande.

Hänsynen till den biologiska mångfalden i
södra Finlands skogar och inventering och skydd
av områden som ur naturskyddssynvinkel är vär-
defulla genomförs som ett samprojekt mellan
skogshushållningen och naturskyddet.

22. Skötsel och underhåll av naturskyddsområ-
dena  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för skötseln av nationalparker, övriga natur-
skyddsområden samt ödemarksområden, utgif-
ter för information samt utgifter för reparation
och underhåll av byggnader, konstruktioner, vä-
gar och vägavsnitt. Anslaget får också användas
till anskaffning av maskiner, apparatur och ut-
rustning vars anskaffningspris överstiger 8 500
euro och vars ekonomiska livslängd överstiger
tre år.

Anslaget får dessutom användas till betalning
av utgifter för utmärkning och vård av natur-
skyddsområden på privat mark, märkning av sto-
ra rovfåglars boträd, skötsel av hotade arter och
landskapsvårdsområden samt utgifter i samband
med planeringen av naturvården och planering-
en i anslutning till tillämpningen av marktäktsla-
gen. Anslaget får även användas till iståndsätt-
ning av sådana täkter som uppkommit innan
marktäktslagen trädde i kraft.

Anslaget får även användas till skyddet av
saimenvikaren och vården av vikarsälstammen
samt till ersättning för de skador som vållats av
vikare.

Anslaget får även användas för att ordna vård
för skadade vilda djur samt den vård av djur som
EU:s CITES-förordning förutsätter.

37. Understöd för planläggning i kommuner och
styrning av markanvändningen  (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas 925 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-
stöd för utgifterna för områdesarkitektverksam-
heten samt understöd för uppgörande av natio-
nellt särskilt viktiga generalplaner. Anslaget får
även användas till betalning av understöd till
kommuner och samfund som inrättas av kommu-
ner för anskaffning av regionala rekreationsom-
råden.

Användningen av anslaget regleras även av
statsunderstödslagen.

44. Ersättningar enligt forsskyddslagen  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas 200 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar enligt forsskyddslagen samt enligt lagar-
na om specialskydd för Ounasjoki älv respekti-
ve Kyro älv. Anslaget får även användas till
kostnader för ersättningsförrättningar och utgif-
ter som föranleds av utredningar som är nödvän-
diga med tanke på bevakandet av statens intres-
sen.

63. Vissa ersättningar i samband med naturvår-
den  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 350 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ningar till markägare eller innehavare av särskil-
da rättigheter för ekonomiska förluster på grund
av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § na-
turvårdslagen. Anslaget får användas för betal-
ning av ersättningar för de kostnader som staten
enligt 53 § naturvårdslagen, 197 § markanvänd-
nings- och bygglagen samt 7 a § lagen om en-
skilda vägar påförs på grund av genomförandet
av nätverket Natura 2000. Anslaget får använ-
das till betalning av ersättningar som föranleds
av skyddet enligt 8 och 26 § marktäktslagen.
Därutöver får anslaget användas till ersättning
för olägenhet med stöd av 55 § 2 mom. natur-
vårdslagen samt för genomförande av pilotpro-
jekt som avser naturvärdeshandel, ansöknings-
tävling och samarbetsnät. Med anslaget täcks
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även eventuella utgifter för ersättningsförrätt-
ningar. Vidare får anslaget användas till betal-
ning av ränta på periodiserade ersättningsposter.
Räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 §
1 mom. lagen om inlösen av fast egendom och
särskilda rättigheter.

Anslaget får även användas till ersättningar
som betalas av de regionala miljöcentralerna för
skador som orsakas av fridlysta, sällsynta djur
samt till utgifter föranledda av åtgärder för att
förhindra skador och för att skydda fridlysta,
sällsynta djurbestånd. 

För fullföljandet av de naturskyddsprogram
som statsrådet fastställt får år 2004 ingås avtal
och avges förbindelser som under åren efter år
2004 föranleder utgifter om högst 16 000 000
euro. Utgifterna på grund av fullmakten får upp-
gå till högst 7 000 000 euro före utgången av år
2005, högst 12 000 000 euro före utgången av år
2006 och före utgången av år 2007 sammanlagt
högst 16 000 000 euro. 

64. Understöd för vård av byggnadsarvet  (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 850 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av utgif-
ter som föranleds staten av ersättningar och
skydd av byggnader med stöd av 11 och 13 §
byggnadsskyddslagen (60/1985) samt för betal-
ning av understöd till kommunerna enligt 57 § 3
mom. markanvändnings- och bygglagen
(132/1999).

Anslaget får även användas till betalning av
understöd till privata ägare, samfund som främ-
jar vården av byggnadsarvet, kommuner och
samkommuner för underhåll, skydd och förbätt-
ring av kulturhistoriskt värdefulla objekt som är
avsedda för annat än boende och deras omedel-
bara omgivning samt för utredningar som förut-
sätts för att dessa skall bevaras och för informa-
tionstjänst. Anslaget får även användas till betal-
ning av understöd för vård och iståndsättning av
byggd miljö som ingår i viktiga landskapsområ-
den och nationella stadsparker.

Kommuner och samkommuner kan även be-
viljas bidrag för anskaffning av ett kulturhisto-
riskt värdefullt objekt, varvid bidrag beviljas i

sådana fall där objektet förorsakar oskäligt höga
kostnader med hänsyn till kommunens eller sam-
kommunens ekonomiska ställning.

Understöd för vård av byggnadsarvet får be-
viljas för högst 50 procent av kostnaderna för åt-
gärderna. Om ett objekt är synnerligen värde-
fullt, till byggnadsstilen typiskt eller unikt och
det är svårt att tillämpa ett nytt användningssätt
på det eller om det är av nationellt värde, kan un-
derstöd beviljas till ett större belopp, dock för
högst 80 procent av kostnaderna. 

Användningen av anslaget regleras även av
statsunderstödslagen.

74. Husbyggnadsarbeten inom naturskyddsom-
rådena  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 505 000 euro.

Anslaget får förutom för husbyggnads- och
rivningsarbeten inom naturskyddsområden an-
vändas till köp av byggnader som finns inom na-
turskyddsområdena eller som behövs för natur-
skyddsområdena, samt till betalning av utgifter
för byggande och grundlig reparation av vägar
och vägavsnitt inom naturskyddsområdena.

76.  (35.20.87) Anskaffning av naturskyddsom-
råden  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 950 000 euro.

Anslaget får användas till köp och inlösen av
jord- och vattenområden samt byggnader för na-
turskyddsändamål samt till förvärv av områden
som skall införlivas med ödemarksområden. An-
slaget får även användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av värderingar, lantmäteriför-
rättningar och anskaffningsuppgifter i samband
med anskaffning av områden för naturskyddsän-
damål till staten samt till fastighetsskötsel inom
områden som är i miljöministeriets besittning.
Dessutom får anslaget användas till betalning av
ränta på periodiserade poster av köpesumman.
Räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 §
1 mom. lagen om inlösen av fast egendom och
särskilda rättigheter. 

Staten anskaffar naturskyddsområden också
genom att byta dem mot jordområden som till-
hör staten. 
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För fullföljandet av de naturskyddsprogram
som statsrådet har fastställt får år 2004 ingås av-
tal och avges förbindelser som efter år 2004 för-
anleder kostnader om sammanlagt högst
15 800 000 euro. Utgifterna på grund av full-
makten får uppgå till högst 5 000 000 euro före
utgången av år 2005, högst 10 000 000 euro före
utgången av år 2006 och sammanlagt högst
15 800 000 euro före utgången av år 2007.

30. Främjande av boendet

54. Bostadsbidrag  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 428 000 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av bo-
stadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag
(408/1975).

60. Överföring till statens bostadsfond
Under momentet beviljas inget anslag.

Aravalån
År 2004 får i enlighet med aravalagen

(1189/1993) lån till ett sammanlagt belopp av
högst 410 000 000 euro beviljas ur statens bo-
stadsfonds medel, inklusive ett belopp som mot-
svarar projekt som återgått år 2003 eller sådan
bevillningsfullmakt som annars blivit oanvänd.
År 2004 beviljas inga lån för byggnadstiden,
kortfristiga ombyggnadslån eller ägarbo-
stadsaravalån, med undantag av inlösningslån.

För att främja långsiktighet och planmässig-
het i produktionen av hyres- och bostadsrättsbo-
städer i huvudstadsregionen och andra av de
största tillväxtcentrerna är det möjligt att fatta
villkorliga förhandsbeslut om de aravalån som
skall beviljas 2005�2007. Beloppet av de lån
som beviljas enligt de villkorliga förhandsbeslu-
ten får under vart och ett år vara sammanlagt
högst 60 000 000 euro.

För att lindra svårigheter som inte beror på
den som mottagit ett personligt aravalån kan
uppskov med betalningen av räntor eller amorte-
ringar på lån eller bådadera beviljas med stöd av
46 § aravalagen och 28 § aravaförordningen
(1587/1993) till ett belopp av sammanlagt högst
1 000 000 euro år 2004.

Statskontoret har rätt att i samband med den
frivilliga skuldsanering som avses i 78 § lagen
om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)
efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på
personligt bostadslån som beviljats av bostads-
fondens medel och som skall betalas tillbaka till
bostadsfonden.

När aravahyreshus som permanent förblivit
obebodda rivs på områden där befolkningen
minskar, kan med stöd av aravabegränsningsla-
gen (1190/1993) sammanlagt högst 3 500 000
euro i aravalånekapital förbli statens ansvar.

Räntestödslån och statsborgen
Av statens bostadsfonds medel betalas ränte-

stöd, räntegottgörelser och kreditreserveringser-
sättningar enligt lagen om räntestöd för hyres-
bostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001),
lagen om räntestöd för hyresbostadslån
(867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrätts-
huslån (1205/1993), lagen om räntestöd för
ägarbostadslån (1204/1993), lagen om räntestöd
för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996), la-
gen om räntestödslån för anskaffande av ägarbo-
stad (639/1982) och lagen om lån och räntestöd
för vissa värmeanläggningsprojekt (83/1982).
Dessutom täcks statens ansvar av bostadsfon-
dens medel enligt 9 och 9 a § lagen om räntestöd
för hyresbostadslån, 10 § lagen om räntestöd för
bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hy-
resbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om
statliga och kommunala borgenslån för bostads-
rättshus- och hyreshusproduktion (126/2003)
samt lagen om statsborgen för ägarbostadslån
(204/1996). Av bostadsfondens medel betalas
också bostadssparpremier enligt lagen om bo-
stadssparpremie (862/1980).

År 2004 får lån enligt lagen om räntestöd för
hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och la-
gen om räntestöd för ägarbostadslån godkännas
som räntestödslån till ett belopp av sammanlagt
högst 600 000 000 euro inklusive ett belopp som
motsvarar projekt som återgått år 2003 eller så-
dan fullmakt att bevilja lån som annars blivit
oanvänd.

År 2004 får lån enligt lagen om statliga och
kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och
hyreshusproduktion godkännas som borgenslån
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så, att det belopp som tillfaller staten som bor-
gensansvar är totalt högst 50 000 000 euro. 

För att främja långsiktighet och planmässig-
het i produktionen av hyres- och bostadsrättsbo-
städer i huvudstadsregionen och andra av de
största tillväxtcentrerna är det möjligt att fatta
villkorliga förhandsbeslut om räntestödslån som
godkänns 2005�2007. Beloppet av de lån som
godkänns enligt de villkorliga förhandsbesluten
får under vart och ett år vara sammanlagt högst
80 000 000 euro.

Det totala beloppet av statsansvar enligt la-
gen om statsborgen för ägarbostadslån får i fritt
finansierade lån och bsp-lån vara högst
2 000 000 000 euro vid utgången av 2004. Till
lån som beviljas enligt lagen om räntestöd för
hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt la-
gen om räntestöd för ägarbostadslån kommer
dessutom statsansvar som följer fullmakten att
godkänna lånen. 

Räntestödsbeloppen för gamla räntestödslån
Räntegottgörelse för räntestödslån som god-

känts för nyproduktion 1993 är för de låntagare
som avses i 2 § 1 mom. 1�5 punkten lagen om
räntestöd för hyresbostäder 6 % under låneåren
6�10 dock högst den ränta som kreditinstitutet
uppbär. 

Understöd
Av statens bostadsfonds medel får år 2004 be-

viljas sammanlagt högst 70 000 000 euro i reno-
verings- och energiunderstöd enligt lagen om
understöd för reparation av bostäder och energi-
understöd (102/2002) inklusive ett belopp som
motsvarar projekt som återgått år 2003 eller så-
dan fullmakt som annars blivit oanvänd.

År 2004 får av statens bostadsfonds medel be-
viljas sammanlagt högst 2 600 000 euro i under-
stöd enligt lagen om vissa understöd som beta-
las ur Statens bostadsfond (657/2000) för sane-
ring av ekonomin i hyreshus och bostadsrätts-
hus, sammanlagt högst 8 400 000 euro i under-
stöd för det egna kapitalet för anskaffning av bo-
städer åt bostadslösa och sammanlagt högst
3 400 000 euro i understöd för det egna kapita-
let i bostäder för studerande. Av fullmakten gäl-
lande understöd för sanering av ekonomin i hy-
reshus och bostadsrättshus får Statskontoret an-

vända högst 50 000 euro för kostnader för utred-
ningar och åtgärder som främjar sanering av
ekonomin och planering av underhållet i fråga
om bostadssammanslutningar med ekonomiska
svårigheter.

Med stöd av statsunderstödslagen får av sta-
tens bostadsfonds medel år 2004 beviljas sam-
manlagt högst 3 500 000 euro för tidsbundna
projektbaserade understöd till kommuner som
undertecknat samarbetsdokumentet mellan sta-
ten, huvudstadsregionen och dess kranskommu-
ner för byggande av kommunalteknik i nya bo-
stadsområden på det sätt som närmare bestäms
genom statsrådets förordning.

År 2004 får de regionala miljöcentralerna av
bostadsfondens medel med stöd av statsunder-
stödslagen inom ramen för den del av fullmak-
ten som är riktad till dem bevilja understöd för
vård av byggnadsarvet högst 1 500 000 euro.
Understöd kan beviljas privata ägare, samman-
slutningar som främjar vården av byggnadsar-
vet, kommuner och samkommuner för under-
håll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt
värdefulla bostadsbyggnadsobjekt eller objekt
som renoveras för boende och deras omedelbara
omgivning samt för utredningar som förutsätts
för att dessa skall bevaras. 

Understöd för vård av byggnadsarvet får be-
viljas för högst 50 procent av kostnaderna för åt-
gärderna. Om ett objekt är synnerligen värde-
fullt, till byggnadsstilen typiskt eller unikt eller
om ett objekt är av nationellt värde, kan under-
stöd beviljas till ett större belopp, dock för högst
80 procent av kostnaderna.

Fullmakter gällande medelsanskaffning
Fonden får samtidigt ha sammanlagt högst

500 000 000 euro i kortfristiga lån som behövs
för att jämna ut växlingar i likviditeten. 

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
63 051 000 euro.
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50. Miljötillståndsverken

21. Miljötillståndsverkens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
4 524 000 euro.

60. Finlands miljöcentral

21. Finlands miljöcentrals omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
23 980 000 euro.

70. Statens bostadsfond

21. Bostadsfondens omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 544 000 euro.

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets 
förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministe-
riets förvaltningsområde  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
mervärdesskatt som ingår i andra än förvalt-
ningsområdets särskilt skattskyldiga ämbets-
verks och inrättningars köp av varor och tjänster.

22. Utveckling och planering  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas 11 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som motsvarar övriga konsumtionsutgifter
och som föranleds av utvecklings-, planerings-,
forsknings-, uppföljnings- och utvärderings-
verksamhet och av internationellt sakkunnig-
samarbete samt förvaltningens och näringslivets
gemensamma projekt, då verksamheten betjänar
strategisk beredning och utveckling av miljöför-
valtningens uppgifter. Anslaget får även använ-

das till nationell finansiering av sådana forsk-
ningsprojekt som EU godkänner.

Anslaget får användas till avlönande av per-
sonal i tidsbegränsade projekt vid miljöministe-
riet motsvarande högst fem årsverken.

26. Vissa ersättningar  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 270 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som åsam-
kas Finlands Standardiseringsförbund SFS rf för
skötseln av uppgifter som hänför sig till pro-
grammet för tilldelning av Europeiska unionens
miljömärke samt till utgifter som åsamkas Sä-
kerhetsteknikcentralen av marknadskontrollen
över CE-märkta byggprodukter.

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets
vidkommande för projekt i vilka EU:s struktur-
fonder deltar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 060 000 euro.

År 2004 får nya beslut om beviljande fattas
för sammanlagt 8 874 000 euro. 

Om en del av bevillningsfullmakten för 2003
är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2004.

Anslaget får användas till betalning av statlig
medfinansiering i projekt avsedda att genomfö-
ra mål 1- och mål 2-programmen samt gemen-
skapsinitiativprogrammen Interreg och Urban
och pilotprojekt som finansieras med medel ur
Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Anslaget får också användas till avlöning av
personal som behövs för att genomföra det tek-
niska biståndet och ovan nämnda program till-
sammans med de EU-andelar som finns under
moment 26.98.61.

63. EU:s miljöfonds deltagande i naturvårds-
projekt  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av pro-
jekt godkända av Europeiska kommissionen som
delfinansieras ur LIFE-miljöfonden samt utbe-
talning av EU-medfinansieringsandelar för an-
dra pilotprojekt.

Anslaget får användas till avlöning av perso-
nal motsvarande 80 årsverken för projektuppgif-
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ter. Under momentet nettobudgeteras dessutom
de sjukdagpenningar och moderskapspenningar
som betalas till arbetsgivaren.

65. Vissa understöd  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 587 000 euro.

Anslaget får användas till att betala under-
stöd till riksomfattande naturskydds- och miljö-
organisationer, till riksomfattande organisatio-
ner inom bostads- och byggnadsbranschen för
informations- och upplysningsverksamhet, till
att betala understöd till projekt som främjar mil-
jövården i skärgården enligt 12 § lagen om främ-
jande av skärgårdens utveckling (494/1981)
samt till att betala understöd till verksamhet som
främjar avfallshanteringen i skärgården och i
fjällen. Anslaget får även användas till under-
stöd för sådan verksamhet av projektnatur som
främjar en hållbar utveckling, värnande om kul-

turmiljön samt annan miljöfostran och -upplys-
ning och som är av nationell betydelse samt till
naturvetenskapliga föreningar för utredningar
och rapporter som stöder ett riksomfattande sys-
tem för uppföljning av naturens biologiska
mångfald.

Användningen av anslaget regleras även av
statsunderstödslagen.

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till
internationellt samarbete  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 450 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-
lemsavgifter och finansiella bidrag till interna-
tionella organisationer och konventioner i an-
slutning till miljöministeriets förvaltningsområ-
de samt till övriga betalningar som föranleds av
internationella förbindelser utomlands.
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
2 701 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor
på skulden i euro, föråldrade räntor och räntor
som förorsakas av kortfristig tillfällig finansie-
ring samt utgifter för derivatkontrakt för regle-
ring av låneportföljens ränterisksituation.

03. Ränta på skulden i utländsk valuta

90. Ränta på skulden i utländsk valuta  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om
63 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor
på skulden i utländsk valuta, föråldrade räntor
och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig

finansiering samt utgifter för derivatkontrakt för
reglering av låneportföljens risksituation.

09. Övriga utgifter för statsskulden

21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av förberedelser för upptagan-
de av lån och skuldhantering, upptagande och
emittering av lån, återbetalning av lån, utgifter
som förorsakas av derivatkontrakt, sakkunnig-
arvoden och andra arvoden samt till betalning av
andra utgifter som föranleds av förverkligandet
av övrig upplåning och skuldhantering. Ansla-
get får användas även till betalning av utgifter
för anskaffning av kortfristig tillfällig finansie-
ring.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända budgeten för 2004 tillämpas från och med den 
1 januari 2004.



Helsingfors den 19 december 2003

På riksdagens vägnar

Paavo Lipponen
talman

Seppo Tiitinen
generalsekreterare
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