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Statsrådets föreskrifter  
om handläggningen av ärenden i statsrådets finansutskott 

Givna i Helsingfors den 3 januari 2002 
————— 

 
Statsrådet har med stöd av 7 § 1 punkten och 43 § reglementet för statsrådet av den 18 de-

cember 1995 (1522/1995) på föredragning från finansministeriet beslutat: 
 
 

1.  INLEDNING 

 
Ekonomiskt eller i övrigt betydande ären-

den som skall handläggas vid statsrådets all-
männa sammanträde eller i vilka ett ministe-
rium har beslutanderätten handläggs enligt 
vad som föreskrivs nedan i statsrådets fi-
nansutskott (nedan finansutskottet) innan be-
slut om dem fattas. 

Med dessa föreskrifter vill man bl.a. för-
säkra sig om att 

— åtgärderna är ändamålsenliga med tanke 
på ekonomin och samhället som helhet och 
tillräckligt motiverade, 

— användningen av anslagen och den öv-
riga tillämpningen av budgeten sker med be-
aktande av dels statsekonomiska synpunkter, 
dels den offentliga ekonomin i övrigt samt 
samhällsekonomiska synpunkter, 

— åtgärderna följer de allmänna bestäm-

melser, föreskrifter och principer som gäller 
statsbudgeten samt motiveringen till stats-
budgeten, och att 

— förfarandet i ärenden som gäller statens 
ekonomiförvaltning blir ändamålsenligt och 
ekonomiskt samt enhetligt i fråga om grunder 
och principer. 

Om finansutskottet inte förordar det avgö-
rande som ett ministerium föreslår och minis-
tern inte avstår från det, avgörs ärendet med 
stöd av 10 § 2 punkten reglementet för stats-
rådet vid statsrådets allmänna sammanträde. 

Skyldigheten att handlägga ett ärende i fi-
nansutskottet påverkas inte av att ärendet 
med stöd av 45 § reglementet för statsrådet 
också handläggs i finanspolitiska ministerut-
skottet eller med stöd av 48 § reglementet för 
statsrådet i EU-ministerutskottet. 

 
 
2.  ÄRENDEN SOM SKALL HANDLÄGGAS I  STATSRÅDETS FINANSUT-

SKOTT 

 
Innan beslut fattas skall, utöver de ärenden 

som enligt särskilda bestämmelser i lag eller 
i förordning av presidenten eller statsrådet 
skall handläggas i finansutskottet, i finansut-
skottet handläggas de ärenden som anges i 
detta kapitel och som skall behandlas vid 

statsrådets allmänna sammanträde eller i vil-
ka ett ministerium har beslutanderätt. 

Det som nedan bestäms om behandlingen 
av propositioner och budgetpropositioner i 
finansutskottet gäller även kompletteringen 
och återtagandet av propositioner. 
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2.1. Ekonomiskt eller principiellt bety-
dande ärenden 

2.1.1. Ärenden som för staten medför ut-
giftsbesparingar eller ändrade inkomstbelopp 
till ett sammanlagt värde av minst 5 000 000 
euro. 

2.1.2. Ärenden som till följd av sin prejudi-
cerande karaktär kan läggas till grund för så-
dana förändringar i statens inkomster eller 
utgifter vars ekonomiska betydelse är minst 
5 000 000 euro. 

2.1.3. Ärenden där det gäller att binda sig 
vid ett avtal värt minst 5 000 000 euro som 
sträcker sig över flera år, t.ex. hyrande av 
nya lokaler, datasystem för förvaltningen el-
ler anslutning till en internationell organisa-
tion. 

2.1.4. Ärenden som har statsekonomiska 
verkningar inom två eller flera förvaltnings-
områden, om de inte uttryckligen har beak-
tats i statsbudgeten. 

2.1.5. Statsrådets principbeslut och pro-
gram som har statsekonomiska verkningar 
under två eller flera finansår. 

2.1.6. Ärenden som har avsevärda ekono-
miska verkningar för den övriga statsekono-
min. 

2.1.7. Ärenden som inbegriper en excep-
tionell ekonomisk principfråga. 
 
 
2.2. Ärenden som har samband med 

statsbudgeten 

2.2.1. Propositioner, förordningar och före-
skrifter som gäller budgeten och grunderna 
för statens ekonomiförvaltning. 

2.2.2. Allmänna föreskrifter som gäller 
uppgörande av budget, anslagsramar samt 
verksamhets- och ekonomiplaner. 

2.2.3. Principbeslut enligt 40 § 3 mom. reg-
lementet för statsrådet om upptagande av an-
slag i budgetpropositionen eller ändring av 
användningsgrunderna för ett anslag som re-
dan finns i budgeten. 

2.2.4. Anslagsramar för uppgörande av 
budgetpropositioner. 

2.2.5. Budgetpropositioner, tilläggsbudget-
propositioner samt propositioner, förordning-
ar och föreskrifter som utfärdas i samband 
med dem. 

2.2.6. Övriga propositioner, förordningar 
och föreskrifter som om de godkänns påver-
kar budgetpropositionerna. 

2.2.7. Fullmakter att ta upp lån och uppta-
gande av lån till staten. 

2.2.8. Ärenden som gäller 
— grunderna för statens inkomster från 

skatter och avgifter samt övriga inkomster, 
eller 

— fastställandet av avgifter till staten, när 
förslaget gäller sådana inkomster av avgifter 
som på årsbasis uppgår till minst 1 000 000 
euro eller när finansministeriet i sitt utlåtande 
inte har förordat att avgifter fastställs på det 
sätt som föreslagits. 

2.2.9. Sådana förordningar, föreskrifter av 
allmän natur samt planer som gäller grunder-
na för användning av anslagen och bevill-
ningsfullmakterna i budgeten, om anslaget 
eller fullmakten uppgår till minst 1 000 000 
euro. 

2.2.10. Fastställande av förskott på finansi-
eringen av pensionssystemen, om det förskott 
som skall fastställas över- eller underskrider 
det förskott som fastställdes för föregående 
år med mer än 10 %, samt ändring av ett 
fastställt förskott, om ändringen över- eller 
underskrider det fastställda förskottet med 
5 000 000 euro. 

2.2.11. Ärenden som gäller överskridande 
av förslagsanslag, om inte något annat följer 
av punkt 2.10.1. 
 
 
2.3. Statliga finansieringsstöd  

2.3.1. Propositioner och förordningar som 
gäller statligt finansieringsstöd, t.ex. frågor 
som gäller grunderna för beviljande, räntor, 
stödområden och andra villkor. 

2.3.2. Beslut om fördelning eller ibrukta-
gande av en lagstadgad fullmakt som gäller 
lån, borgensförbindelser, garantier eller rän-
testödslån och uppgår till minst 5 000 000 
euro. 

2.3.3. Beviljande av statsunderstöd eller en 
förbindelse att bevilja statsunderstöd, om un-
derstödet totalt uppgår till minst 5 000 000 
euro när tidigare beviljade statsunderstöd för 
samma objekt inberäknas. 

2.3.4. Beviljande av borgensförbindelser 
och garantier samt jämförbara ansvarsförbin-
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delser, dock inte beviljande av statsgarantier 
som avses i lagen om statsgaranti för 
konstutställningar (411/1986) och som upp-
går till högst 50 000 000 euro. 

2.3.5. Beviljande av räntestödslån på minst 
10 000 000 euro för samma projekt. 

2.3.6. Beviljande av lån på minst 
10 000 000 euro för samma projekt i form av 
ett eller flera lån. 

2.3.7. Ärenden som gäller 
— en skattelättnad eller en annan befrielse 

eller ett uppskov med betalningen av en ford-
ran till staten, om beloppet är minst 
1 000 000 euro, eller 

— befrielse från borgens- eller garantiav-
gift eller avstående från regressrätt. 

2.3.8. Anordnande av penninglotterier 
samt, i fråga om tippningsverksamhet, pen-
ningautomatverksamhet och vadhållning vid 
hästtävlingar eller annan lotteriverksamhet, 
lagstiftning, tillstånd, beslut som påverkar 
avkastningen av ett spel eller användning av 
outdelade vinstmedel. 
 
2.4. Statens affärsverk och statliga fonder 

utanför budgeten 

2.4.1. Propositioner, förordningar och före-
skrifter som gäller affärsverk samt fonder 
utanför budgeten. 

2.4.2. Fastställande av affärsverkens servi-
ce- och andra verksamhetsmål, resultatmål 
och bokslut samt intäktsföring av vinst. 

2.4.3. Ärenden som gäller beviljande av 
anslag för ett affärsverk på lånevillkor eller 
ökning eller nedsättning av ett affärsverks 
kapital. 

2.4.4. Ärenden som gäller affärsverks ak-
tieförvärv och de säkerheter de ställer. 

2.4.5. Överföring av medel till fonder utan-
för budgeten samt fastställande av dessa fon-
ders budgetar och medelsförvaltningsplaner 
samt bokslut. 

2.4.6. Ärenden som gäller dispositionspla-
nerna för fullmakten att bevilja aravalån ur 
statens bostadsfond och för fullmakten att 
godkänna lån för räntestödsbostäder. 
 
2.5. Statens egendom och ägarpolitik 

2.5.1. Propositioner, förordningar och före-
skrifter om förvaltning, anskaffning, använd-

ning och överlåtelse av statens egendom samt 
inhämtande av riksdagens samtycke. 

2.5.2. Allmänna mål, beslut och principbe-
slut i fråga om statens ägarpolitik. 

2.5.3. Ärenden som gäller statens anskaff-
ning av egendom, om 

— lös egendom anskaffas till ett värde av 
minst 40 000 000 euro, 

— fast egendom eller aktier anskaffas till 
ett värde av minst 5 000 000 euro, eller 

— anskaffningen av egendom i övrigt skall 
anses betydande. 

2.5.4. Placeringar i aktiekapital eller andra 
placeringar, inklusive kapitallån till statsbo-
lag, eller bolagsarrangemang som är bety-
dande med tanke på statens bestämmanderätt 
eller i övrigt ärenden som gäller tryggandet 
av statens intressen. (lagen om utövande av 
statens delägarrätt i vissa aktiebolag som be-
driver ekonomisk verksamhet, 740/1991) 

2.5.5. Ärenden som gäller överlåtelse eller 
uthyrning av statens egendom, om 

— egendomens gängse värde eller, om det 
inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, det 
bokföringsmässiga värdet överstiger 
1 000 000 euro, eller 

— överlåtelsen av egendomen i övrigt skall 
anses betydande. 

2.5.6. Ärenden som gäller godkännande av 
kostnadsförslagen för statens byggnadspro-
jekt, om det är fråga om 

— beviljande av tillstånd som avses i 19 § 
förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 
och kostnadsförslaget för projektet uppgår 
till minst 5 000 000 euro, eller 

— något annat statligt husbyggnadsprojekt 
eller jord- och vattenbyggnadsprojekt och 
kostnadsförslaget för projektet uppgår till 
minst 5 000 000 euro. 
 
 
2.6. Administrativa och organisatoriska 

ärenden 

2.6.1. Statens tjänstekollektivavtal som 
skall underställas riksdagen. 

2.6.2. Ärenden gällande de avtal om an-
ställningsvillkoren som ingås med tjänstemän 
som avses i 26 § statstjänstemannalagen 
(750/1994), efter det att utlåtande om dem 
har inhämtats från finansministeriet, i fråga 
om avdelningschefer och ministerietjänste-
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män i motsvarande tjänsteställning likväl 
bara om det föreslås att avtalet ingås på ett 
sätt som avviker från finansministeriets utlå-
tande. 

2.6.3. Grunderna för ersättningar till tjäns-
temän inom utrikesrepresentationen på grund 
av de lokala särförhållandena, om en medlem 
av ersättningsnämnden för utrikesrepresenta-
tionen som företräder finansministeriet inte 
har förordat ärendet. 

2.6.4. Propositioner, förordningar och före-
skrifter som gäller tillsättandet av delegatio-
ner, nämnder eller andra motsvarande organ. 

2.6.5. Tillsättande av kommittéer, kommis-
sioner, arbetsgrupper eller andra tidsbestäm-
da organ eller av utredningsmän med uppgift 
att bereda 

— statsekonomiskt eller samhällsekono-
miskt viktiga ärenden, 

— lagstiftning som gäller två eller flera 
ministeriers verksamhetsområde och som kan 
ha ekonomiska verkningar vilka inte är ringa, 
eller 

— betydande ärenden som gäller utveck-
lingen av förvaltningen. 

Förordnandet av medlemmar till ett organ 
om vars medlemsantal det finns särskilda be-
stämmelser eller föreskrifter eller förläng-
ningen av en tidsfrist med högst ett år behö-
ver ändå inte behandlas i finansutskottet. 

2.6.6. Sådana ändringar i ett ämbetsverks 
eller en inrättnings uppgifter och befogenhe-
ter samt i placeringen av dess funktioner som 
är förknippade med viktiga personal-, pen-
sions- eller lokalitetsfrågor med avsevärda 
ekonomiska verkningar. 

2.6.7. Administrativa indelningar, likväl 
med undantag av kommunindelningar. 
 
2.7. Kommunerna och landskapet Åland 

2.7.1. Ärenden som inverkar väsentligt på 
den kommunala ekonomin. 

2.7.2. Regeringens propositioner och för-
ordningar som inverkar på kostnadsfördel-
ningen mellan staten och kommunerna och 
mellan kommunerna. 

2.7.3. Avgiftsgrunder och avgifter gällande 
den kommunala verksamheten som omfattas 
av systemet med statsandelar. 

2.7.4. Ärenden som gäller inledande, ut-
vidgande eller ändring av statsbidragsverk-

samhet samt grunderna för statsbidrag, inklu-
sive s.k. beslut om pris per enhet. 

2.7.5. Beslut om bekräftelse av omfattning-
en av i 36 § lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet (635/1998) 
avsedda anläggningsprojekt eller tidigareläg-
gande av i 37 § 2 mom. avsett genomförande 
av anläggningsprojekt eller i övrig lagstift-
ning  om  statsbidrag  förutsatt projektplan 
eller annat motsvarande beslut, om kostna-
derna för anläggningsprojektet är minst 
5 000 000 euro. 

2.7.6. Med stöd av 7 kap. självstyrelselagen 
för Åland (1144/1991) ärenden gällande fi-
nansiering som betalas till landskapet Åland 
och som föredras för republikens president. 
 
2.8. Ärenden som gäller Europeiska uni-

onen 

2.8.1. Statsrådets skrivelser till riksdagen 
(s.k. U-ärenden) och redogörelser av ministe-
riet (s.k. E-ärenden) i frågor som gäller Eu-
ropeiska unionen och som inverkar på stats-
finanserna, den kommunala ekonomin eller 
den övriga samhällsekonomin. 

2.8.2. Program som Finland föreslår för 
Europeiska unionen samt ansökningar om fi-
nansieringstöd eller annat stöd eller godkän-
nande av nationellt stöd. 

2.8.3. På regeringens propositioner, förord-
ningar och föreskrifter i fråga om den natio-
nella verkställigheten av Europeiska gemen-
skapens lagstiftning tillämpas i övrigt vad 
som sagts i dessa föreskrifter om nationella 
förfaranden och användningen av anslag. 
 
2.9. Förändrade ekonomiska verkningar 

2.9.1. Ärenden som innebär avvikelse från 
finansutskottets tidigare ställningstagande, 
om avvikelsen är av ekonomisk betydelse. 

2.9.2. Stadfästelse av en lag som godkänts 
av riksdagen om det är fråga om 

— en lag som hänför sig till budgeten för 
vilken tidpunkten för ikraftträdandet är öp-
pen och som föreslås träda i kraft vid en tid-
punkt som avviker från den som avses i för-
slaget 

— en lag vars ekonomiska verkningar har 
förändrats väsentligt under behandlingen i 
riksdagen, eller 
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— en lag vars ekonomiska verkningar ba-
serar sig på en lagmotion. 
 
2.10. Avvikelse från finansministeriets ut-

låtande 

I förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992) bestäms om begäran om utlå-
tande av finansministeriet i vissa frågor. Om 
ministeriet inte nöjer sig med det utlåtande 
som ges vid denna behandling och anser sig 
ministeriet inte kunna avstå från sin fram-
ställning, skall saken föras till statsrådets fi-
nansutskott i följande fall. 

2.10.1. Om det är fråga om att överskrida 
förslagsanslaget med högst 20 procent av an-

slaget och dock med högst 1 000 000 euro, 
inberäknat tidigare överskridningar, kan utlå-
tande av finansministeriet begäras i stället för 
behandling i statsrådet finansutskott. (17 § 3 
mom.) 

2.10.2. Frigörande för användning av ett 
anslag som är odelat enligt förvaltningsom-
råde då vederbörande ministerium beslutar 
om användningen av anslaget. (13 § 3 mom.) 

2.10.3. Fastställandet av den detaljerade 
indelningen om ett ministerium har för avsikt 
att i de fall som avses i 9 § 2 mom. lagen om 
statsbudgeten fastställa den detaljerade in-
delningen så att den avviker från de markbe-
lopp som i budgeten har antecknats i disposi-
tionsplanen för anslaget. (13 § 2 mom.) 

 
 

3.  UPPGÖRANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTOR 

 
3.1. Allmänt 

Anvisningar om föredragningslistornas in-
nehåll och form ges i statsrådets handbok för 
föredragande (Valtioneuvoston esittelijän 
opas). Anvisningar om de listor som skall 
behandlas i statsrådets finansutskott ges sär-
skilt i punkt 6 i handboken. 

Offentlighet för handlingar och föredrag-
ning av sekretessbelagda ärenden beskrivs i 
punkt 13 i handboken. 

Statsrådet har 11.6.1998 utfärdat ett prin-
cipbeslut om anvisningar för bedömning av 
de ekonomiska verkningarna av författnings-
förslag (VM 32/01/98). Statsrådet har 
14.1.1999 utfärdat ett principbeslut om an-
visningar för bedömning av verkningarna för 
företag av författningsförslag (KTM 
38/070/98). 

Beslut som fattas inom utsatt tidsfrist skall 
föras till behandling i statsrådets finansut-
skott minst två veckor innan tidsfristen går 
ut. 
 
3.2. Kontakten med finansministeriet in-

nan ärendet föredras 

Enligt 40 § 2 mom. reglementet för statsrå-
det skall ministeriet om en fråga har avsevärd 
samhällsekonomisk betydelse innan ärendet 
avgörs inhämta finansministeriets utlåtande. 

Finansministeriet skall ges nödvändiga upp-
gifter om frågor som är under beredning i ett 
annat ministerium eller hos detta underly-
dande myndigheter och som är viktiga ur 
samhällsekonomins eller näringslivets syn-
punkt samt om ministeriets eller myndighe-
ternas åtgärder i dylika frågor. Bestämmelsen 
gäller även EU-ärenden och andra internatio-
nella avtalsfrågor. 

Enligt 40 § 3 mom. reglementet för statsrå-
det skall ministeriet innan ärendet behandlas 
inhämta finansministeriets utlåtande om det 
föreligger tvingande behov att utanför bud-
getbehandlingen till finansutskottet föra ett 
ärende som gäller upptagande av anslag i 
budgetpropositionen eller ändring av an-
vändningsgrunderna för ett anslag som redan 
finns i budgeten. 
 
 
3.3. Framställningar om ekonomiska och 

administrativa verkningar 

Föredragningslistorna skall uppta tillräck-
ligt noggranna utredningar om framställning-
arnas verkningar såväl på statsfinanserna, 
den kommunala ekonomin och den övriga of-
fentliga ekonomin som på hela samhällseko-
nomin. Dessutom skall bl.a. åtgärdernas 
verkningar på förvaltningsförfarandet, orga-
nisationen och förvaltningens arbetsmängd 
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samt hur åtgärderna förhåller sig till de upp-
ställda anslagsramarna utredas. 

De direkta och indirekta verkningar som en 
åtgärd förorsakar staten, kommunerna, hus-
hållen och näringslivet skall i korthet uppges 
i föredragningslistan och mera detaljerat i en 
föredragningspromemoria. Samtidigt skall 
det utredas hur de utgifter och inkomster som 
åtgärden för med sig fördelar sig mellan oli-
ka år, vilka moment i statsbudgeten som på-
verkas och hur de har beaktats i dessa (full-
makter, anslag och att dessa är tillräckligt 
stora samt de inkomster som flyter in). Utgif-
terna och inkomsterna skall specificeras en-
ligt utgifts-/inkomstslag till bruttobelopp. 

När det är fråga om ändring eller förläng-
ning av giltighetstiden för ett tidsbundet be-
slut skall man som jämförelseobjekt vid be-
dömningen av verkningarna ta den situation 
som skulle råda om det nya, föreslagna be-
slutet inte fattades. 

I sådana fall då de ekonomiska verkningar-
na inte tillförlitligt kan utredas, redogörs för 
kostnadsfaktorerna och verkningarnas even-
tuella övre och nedre gräns. 

Vid bedömningen av åtgärder av totaleko-
nomisk eller annars av avsevärd betydelse, 
bör uppmärksamhet fästas också vid sam-
hällsekonomiska synpunkter såsom konsum-
tion, investeringar, bytesbalans, sysselsätt-
ning, prisnivå och kostnadsfördelning mellan 
olika befolkningsgrupper samt vid den regio-
nala utvecklingen. Särskilt viktigt är det att 
utreda hur framställningen är anpassad efter 
den ekonomiska situationen och den linje 
som tillämpas inom den ekonomiska politi-
ken. 

I ärenden som gäller nettobudgeterade 
moment i statsbudgeten skall såväl utgifter 
och inkomster som ändringar av dem specifi-
ceras till bruttobelopp. 
 
3.4. Anvisningar om enskilda ärenden 

3.4.1. Ärenden som gäller Europeiska 
unionen 

I fråga om ärenden som gäller Europeiska 
unionen skall av föredragningslistan framgå 
EU-beredningsorganets ståndpunkt i ärendet. 

Av föredragningslistan skall också framgå 
hur ärendet förhåller sig till Europeiska ge-

menskapernas rättsakter. Dessutom bör det 
utredas om ärendet förutsätter godkännande 
av ett av Europeiska unionens organ och vil-
ka organens ståndpunkter är i frågan. Anvis-
ningar om hur EU-ärenden tillställs riksda-
gen finns i kapitel 12 i statsrådets handbok 
för föredragande (Valtioneuvoston esittelijän 
opas). 

När det är fråga om godkännande av ett så-
dant projekt eller fattande av ett finansie-
ringsbeslut eller annat stödbeslut för ett så-
dant projekt för vilket erhållits eller för vilket 
man har för avsikt att ansöka om finansiering 
eller annat stöd ur någon av Europeiska uni-
onens fonder eller av deras finansiella insti-
tut, skall i listan också lämnas en utredning 
om det beslut som unionens organs fattat i 
ärendet eller den övriga behandlingen av 
ärendet. Dessutom skall en utredning lämnas 
om storleken på finansieringen eller annat 
stöd från unionen samt beloppet och andelen 
av den nationella finansieringen för projektet 
samt fördelningen av den mellan dem som 
svarar för den. 
 
3.4.2. Överskridning av förslagsanslag 

Om förutsättningarna för överskridande av 
förslagsanslag bestäms i 7 § 2 mom. 
(165/1992) lagen om statsbudgeten 
(423/1988). Tillstånd att överskrida ett för-
slagsanslag skall enligt 17 § 2 mom. förord-
ningen om statsbudgeten om möjligt begäras 
före utgången av november under finansåret, 
dock i god tid innan bokslutet blir färdigt. 
Tillstånd skall dock i regel begäras i så god 
tid att uppgiften och verksamheten i fråga 
kan anpassas efter anslaget om tillstånd inte 
beviljas. Dessutom bör det utredas varför 
överskridningsbehovet inte kan skötas genom 
interna överföringar inom momentet. 

När utlåtande om överskridning av för-
slagsanslag begärs skall i föredragningslistan 
lämnas en utredning om anslagets använd-
ning. Dessutom skall en utredning lämnas 
om de överskridningsgrunder som avses i 7 § 
2 mom. lagen om statsbudgeten. Till listan 
skall fogas en blankett för förslagsanslags-
överskridning (AY -blankett), ifylld på behö-
rigt sätt. 

I ärenden som gäller nettobudgeterade 
moment i statsbudgeten skall såväl utgifter 
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och inkomster som ändringar av dem specifi-
ceras till bruttobelopp. 

Om riksdagen efter att ha beviljat tillstånd 
till överskridning av förslagsanslaget i 
tilläggsbudgeten anvisar ett tillägg till ansla-
get, ingår det belopp som godkänts i tillstån-
det till överskridning i tillägget. 

Då tillstånd till överskridning av förslags-
anslaget har beviljats, skall ministeriet utan 
dröjsmål underrätta statskontoret därom. Till 
anmälan skall fogas en AY -blankett. 
 
3.4.3. Ärenden som gäller avgiftsgrunder 

Grunderna för när statliga myndigheters 
prestationer skall vara avgiftsbelagda och de 
avgiftsgrunder som tillämpas bestäms enligt 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992) eller lagstiftningen om specialav-
gifter. I lagförslag som gäller lagstiftningen 
om specialavgifter skall med tillräcklig nog-
grannhet framläggas de avgiftsgrunder som 
föreslås och deras förhållande till lagen om 
grunderna för avgifter till staten. 

Av begäran om utlåtande om fastställandet 
av de avgifter som uppbärs för prestationerna 
eller av listan skall framgå vilka bestämmel-
ser enligt vilka ifrågavarande prestation är 
avgiftsfri eller avgiftsbelagd samt de avgifts-
grunder som tillämpas då avgifter föreskrivs. 
Kostnadsmotsvarighetskalkylerna för den 
avgiftsbelagda verksamheten skall i enlighet 
med statskontorets föreskrift om uppgörande 
av kostnadsmotsvarighetskalkyl (3.9.1997; 
8/03/97) presenteras separat från de presta-
tioner som prissätts på offentligrättsliga och 
affärsekonomiska grunder och som avses i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
och dessutom separat från de prestationer 
som faller inom tillämpningsområdet för lag-
stiftningen om specialavgifter. Över den av-
giftsbelagda verksamhetens utveckling skall 
framläggas en tabell med jämförelsetal i en-
lighet med den gällande verksamhets- och 
ekonomiplanen och föreskriften om uppgö-
rande av verksamhets- och ekonomiplaner 
samt budgetförslag eller motsvarande uppgif-
ter under iakttagande av ovan nämnda indel-
ning. Av begäran om utlåtande eller listan 
skall också framgå verkningarna på inkoms-
terna av de föreslagna nedsättningsgrunderna 
i fråga om avgifterna för offentligrättsliga 

prestationer och likaså grunderna och an-
vändningsändamålet för samt beloppet av det 
prisstöd som enligt förslaget skall beviljas för 
nedsättningen av prisen på företagsekono-
miska prestationer. I listan skall dessutom 
anges vilka inkomst- och utgiftsmoment i 
statsbudgeten som berörs av förslaget och om 
dessa verkningar har beaktats och i så fall på 
vilket sätt. 
 
3.4.4. Ärenden som gäller statsbidrag, 

statsandelar eller finansieringsstöd 

När ett ärende som inverkar på den kom-
munala ekonomin och som förutsätter för-
handlingar enligt 14 § lagen om statsandelar 
till kommunerna (1147/1996) hänskjuts till 
behandling i statsrådets finansutskott, skall 
framställningen uppta ett omnämnande av att 
förhandlingar i saken har förts på det sätt 
som bestämmelsen förutsätter samt en utred-
ning om parternas ståndpunkt beträffande 
framställningen. 

I ärenden som gäller beviljande av finansi-
eringsstöd eller annan finansiering åt före-
tagsverksamhet för utgifter för anskaffning 
av anläggnings- eller omsättningstillgångar 
eller andra investeringar eller utgifter enligt 
lagen om företagsstöd (1068/2000) skall 
lämnas en utredning om projektets art och 
omfattning, företagsekonomiska lönsamhet 
och sysselsättningseffekter samt en utredning 
om av statens och dess specialkreditinstituts 
medel beviljat statsbidrag eller annan finan-
siering, räntestöd, statsgarantier och skatte-
lättnader. Det utlåtande av företagsstödsdele-
gationen som avses i 6 § lagen om allmänna 
villkor för företagsstöd (786/1997) skall re-
dogöras för. 

I ärenden som gäller beviljande av statligt 
stöd för näringsverksamhet skall i föredrag-
ningslistan också lämnas en utredning om 
hur förslaget förhåller sig till Europeiska 
unionens konkurrensbestämmelser (bl.a. om 
stödet förutsätter kommissionens godkän-
nande). 
 
3.4.5. Ärenden som gäller tillsättande av 

organ 

I listor som gäller tillsättande av organ 
skall organets uppdrag, sammansättning och 
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tidsfrist anges. Dessutom skall en utredning 
lämnas om hur bestämmelsen i 4 § 2 mom. 
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 

män (609/1986) har beaktats i sammansätt-
ningen. 

 
————— 

 
Denna föreskrift träder i kraft den 15 janua-

ri 2002. 
Genom denna föreskrift upphävs statsrå-

dets beslut av den 12 april 1995 om allmänna 
föreskrifter om tillämpningen av statsbudge-

ten (Finansministeriets cirkulär TM 9509) 
samt de ändringar som gjorts i det senare, 
dock inte punkterna 6.1 och 6.3—6.13 i be-
slutet. 

Helsingfors den 3 januari 2002 

 
 
 
 

Finansminister Sauli Niinistö 

 
 
 
 

Statssekreterare Raimo Sailas 
 

 


