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618/2021

Lag
om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnaderna i fråga om sådana
av kommunernas uppgifter (statsandelsåliggande) som det föreskrivs om i

1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),
2) lagen om småbarnspedagogik (540/2018),
3) lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996),
4) lagen om allmänna bibliotek (1492/2016),
5) lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019),
6) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998),
7) läropliktslagen (1214/2020),
8) lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986),
9) kemikalielagen (599/2013),
10) hälsoskyddslagen (763/1994),
11) livsmedelslagen (23/2006),
12) 54 a–54 e § i läkemedelslagen (395/1987),
13) tobakslagen (549/2016),
14) veterinärvårdslagen (765/2009),
15) 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021),
16) 8 § 1 mom. 9 § 1 mom. och 10 § i socialvårdslagen (1301/2014),
17) 3 a och 12 § i barnskyddslagen (417/2007),
18) 6, 7, 12 och 13 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987),
19) 4 och 5 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och

om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012),
20) 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015).
Denna lag tillämpas på den ersättning (hemkommunsersättning) som en elevs hemkom-

mun betalar till en annan kommun, en samkommun, en registrerad sammanslutning eller
stiftelse som fått tillstånd enligt lagen om grundläggande utbildning att ordna utbildning,
universitet och staten (utbildningsanordnare), när de ordnar förskoleundervisning eller
grundläggande utbildning för eleven.
RP 241/2020
ShUB 16/2021
RSv 111/2021
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Denna lag tillämpas inte i landskapet Åland och inte heller när förskoleundervisning el-
ler grundläggande utbildning ordnas utomlands.

2 §

Undantag från tillämpningsområdet

Statsandel enligt denna lag beviljas inte för driftskostnader som föranleds av
1) morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i 8 a kap. i lagen om grundläggan-

de utbildning,
2) i 5 § i lagen om grundläggande utbildning avsedd förberedande undervisning som

ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen,
3) påbyggnadsundervisning som avses i 5 § i lagen om grundläggande utbildning,
4) i 46 § i lagen om grundläggande utbildning avsedd grundläggande utbildning för

vuxna,
5) ordnande av grundläggande utbildning i internat,
6) i 2 § 2 mom. 11 punkten i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverk-

samhet (1705/2009) avsedd tvåårig förskoleundervisning om vars finansiering det före-
skrivs i 11 § 3mom. i den lagen,

7) i 11 § 2 mom. i lagen om grundläggande konstundervisning avsedd undervisning
som baserar sig på antalet undervisningstimmar,

8) det riksomfattande utvecklingsuppdrag som avses i 7 § i lagen om allmänna biblio-
tek, det regionala utvecklingsuppdrag som avses i 8 § i den lagen och de särskilda uppgif-
ter som avses i 9 § i den lagen,

9) utvecklingsuppgifter som avses i 6 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet,
10) kommuntillägg som avses i 20 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av

barn,
11) grundläggande utkomststöd som avses i 7 § i lagen om utkomststöd (1412/1997),
12) den kommunala finansieringsandel som avses i 14 kap. 3 a § i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa (1290/2002).
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet innehåller bestämmel-

ser om finansiering som utöver åldersklassbaserad statsandel beviljas för driftskostnader-
na för undervisning som grundar sig på förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktsla-
gen samt för grundläggande utbildning som ordnas i internat och i skolhem.

Finansiering som utifrån de uppgifter som avses i 1 mom. 3 och 5 punkten och 2 mom.
i denna paragraf samt i 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning beviljas enligt
lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beaktas i den statsandels-
procent som avses i 21 § i denna lag.

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på statsandelar och finansiering enligt lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) på det
sätt som föreskrivs särskilt i denna lag.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) finansår det kalenderår för vilket statsandel beviljas,
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2) grundpris den kalkylerade grund per invånare som används som underlag för de kal-
kylerade kostnader som kommunens statsandel baserar sig på eller det pris per invånare
som används som grund för bestämmandet av kommunens statsandel,

3) befolkningstäthet kommunens invånarantal per landkvadratkilometer vid utgången
av året före det år som föregått finansåret,

4) tvåspråkig kommun tvåspråkiga kommuner enligt 5 § i språklagen (423/2003),
5) kommun inom samernas hembygdsområde kommuner inom samernas hembygds-

område enligt 4 § i sametingslagen (974/1995),
6) skärgårdskommun kommuner som avses i 9 § i lagen om främjande av skärgårdens

utveckling (494/1981),
7) kommun med skärgårdsdel kommuner på vars skärgårdsdelar bestämmelserna om

skärgårdskommuner ska tillämpas enligt 9 § i lagen om främjande av skärgårdens utveck-
ling,

8) självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser förhållandet mellan antalet personer
som arbetar i kommunen och antalet sysselsatta som är bosatta i kommunen,

9) person med ett främmande språk som modersmål den som anmält till det i 3 § i lagen
om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) avsedda befolkningsdatasystemet att
hans eller hennes modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska,

10) samiskspråkig den som anmält till det i 3 § i lagen om befolkningsdatasystemet och
de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolknings-
data avsedda befolkningsdatasystemet att hans eller hennes modersmål är samiska,

11) läropliktig en elev som fullgör sin läroplikt enligt 3 § 1 och 2 mom. i läropliktsla-
gen.

Med kommuninvånare avses i denna lag den vars hemkommun en kommun enligt lagen
om hemkommun (201/1994) är.

Kommuninvånare och kommunens invånarantal samt åldersklasserna bestäms, om inte
något annat föreskrivs i denna lag, enligt uppgifterna i Statistikcentralens statistik över be-
folkningsstrukturen vid utgången av året före det år som föregått finansåret.

2 kap.

Statsandelsgrunder, kalkylerade kostnader och tilläggsdelar

5 §

Statsandel för kommunal basservice

Som grunder för beräkning av statsandelen för kommunal basservice
(statsandelsgrunder) används

1) de kalkylerade kostnaderna för statsandelsåliggandena,
2) de i 13–17 § avsedda grunderna för bestämmande av kommunens tilläggsdelar för

fjärrort, på basis av självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, för främjande av väl-
färd och hälsa, för ökat invånarantal samt för kommun inom samernas hembygdsområde.

Kommunen beviljas i statsandel för kostnaderna för ordnande av de statsandelsåliggan-
den som avses i 1 § ett belopp som fås när de kalkylerade kostnader som bestäms enligt
6–12 § adderas och kommunens självfinansieringsandel enligt 21 § dras av från summan.
Till det belopp som fås på detta sätt läggs de i 13–17 § avsedda tilläggsdelarna för fjärrort,
på basis av självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, för främjande av välfärd och
hälsa, för ökat invånarantal samt för kommun inom samernas hembygdsområde.

Bestämmelser om utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna finns i 4
kap. och om ökningar och minskningar av statsandelen i 5 kap.
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6 §

Kalkylerade kostnader för statsandelen för kommunal basservice

De kalkylerade kostnaderna för statsandelen för kommunal basservice fås genom addi-
tion av de produkter som fås när grundpriserna, angivna enligt åldersklass, multipliceras
med antalet invånare i kommunen i respektive åldersklass. Till den på så sätt erhållna sum-
man läggs kommunens kalkylerade kostnader som fastställts på grundval av arbetslöshets-
grad, inslaget av personer med främmande språk som modersmål, tvåspråkighet, karaktär
av skärgård, befolkningstäthet och utbildningsbakgrund.

Grundpriserna för de kalkylerade kostnaderna för statsandelen för kommunal basservi-
ce bestäms separat för följande åldersklasser:

1) 0–5-åringar,
2) 6-åringar,
3) 7–12-åringar,
4) 13–15-åringar,
5) 16-åringar och äldre.

7 §

Arbetslöshetskoefficient

Kommunens arbetslöshetskoefficient beräknas genom att andelen arbetslösa av arbets-
kraften i kommunen divideras med motsvarande andel för hela landet. Vid beräkning av
koefficienten används uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatis-
tik om andelen arbetslösa av arbetskraften under året före det år som föregått finansåret.

Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av arbetslösheten beräknas genom att
det per invånare bestämda grundpriset för arbetslösheten multipliceras med kommunens
invånarantal och arbetslöshetskoefficient.

8 §

Inslag av personer med ett främmande språk som modersmål

Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av inslaget av personer med ett främ-
mande språk som modersmål beräknas genom att grundpriset för inslaget av personer med
ett främmande språk som modersmål multipliceras med antalet personer med ett främ-
mande språk som modersmål i kommunen.

Vid fastställandet av antalet personer med ett främmande språk som modersmål i kom-
munen används uppgifter i Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen för året
före det år som föregått finansåret.

9 §

Tvåspråkighet

Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av tvåspråkigheten i tvåspråkiga kom-
muner beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för tvåspråkigheten mul-
tipliceras med kommunens invånarantal och produkten multipliceras med 0,07. Till denna
kostnad adderas ett belopp som fås genom att grundpriset för tvåspråkighet multipliceras
med antalet svenskspråkiga i kommunen och produkten multipliceras med 0,93.

Vid fastställandet av antalet svenskspråkiga invånare i en tvåspråkig kommun används
uppgifter i Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen om antalet svensksprå-
kiga invånare i kommunen för året före det år som föregått finansåret.
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10 §

Karaktär av skärgård

Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av karaktären av skärgård i skärgårds-
kommuner beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för karaktären av
skärgård multipliceras med kommunens invånarantal.

För skärgårdskommuner där minst hälften av invånarna bor utan fast vägförbindelse till
fastlandet beräknas kommunens kalkylerade kostnader på grundval av karaktären av skär-
gård genom att det per invånare bestämda grundpriset för karaktären av skärgård multipli-
ceras med kommunens invånarantal och den produkt som fås multipliceras med 3.

Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av karaktären av skärgård i kommuner
med skärgårdsdel beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för en kom-
mun med skärgårdsdel multipliceras med den andel av kommunens invånarantal som bor
i skärgården.

Vid fastställandet av invånarantalet i skärgårdskommuner och i kommuner med skär-
gårdsdel samt av andelen kommuninvånare som bor i skärgården i kommuner med skär-
gårdsdel används uppgifter i Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen för
året före det år som föregått finansåret.

11 §

Befolkningstäthetskoefficient

Kommunens befolkningstäthetskoefficient beräknas genom att den genomsnittliga be-
folkningstätheten i hela landet divideras med kommunens befolkningstäthet. Vid beräk-
ning av koefficienten används uppgifterna i Statistikcentralens statistik över befolknings-
strukturen om invånarantalet vid det årsskifte som föregått finansåret och Statistikcentra-
lens uppgifter om landarealen för varje kommun.

Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av befolkningstätheten beräknas ge-
nom att det per invånare bestämda grundpriset för befolkningstätheten multipliceras med
kommunens invånarantal och befolkningstäthetskoefficient. Koefficienten kan vara högst
20.

12 §

Utbildningsbakgrundskoefficient

Kommunens utbildningsbakgrundskoefficient fås genom att räkna andelen 30–54-åriga
invånare utan examen efter grundskolestadiet av motsvarande åldersgrupp i kommunen
och genom att dividera den med motsvarande andel för hela landet. Vid beräkning av ko-
efficienten används uppgifter i Statistikcentralens utbildningsstatistik över antalet perso-
ner utan examen efter grundskolestadiet under året före det år som föregått finansåret.

Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av utbildningsbakgrundskoefficienten
beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för utbildningsbakgrundskoef-
ficienten multipliceras med kommunens invånarantal och utbildningsbakgrundskoeffi-
cient.

13 §

Tilläggsdel för fjärrort

Kommunen beviljas i tilläggsdel för fjärrort ett belopp som beräknas genom att det per
invånare bestämda grundpriset för fjärrort multipliceras med kommunens invånarantal
och fjärrortstal. Om kommunens fjärrortstal är minst 1,5 utan avrundning, blir kommu-
nens tilläggsdel tre gånger så stor.
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Om kommunens fjärrortstal är mindre än 1,5 utan avrundning men minst 1,0 utan av-
rundning, blir kommunens tilläggsdel 1,5 gånger så stor.

Närmare bestämmelser om grunderna för fastställandet av fjärrortstalet utfärdas genom
förordning av statsrådet.

14 §

Tilläggsdel på basis av självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser

Kommunen beviljas i tilläggsdel på basis av självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplat-
ser ett belopp som beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för självför-
sörjningsgrad i fråga om arbetsplatser multipliceras med kommunens invånarantal och ko-
efficient för självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser.

Koefficienten för självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser fås genom att kommu-
nens arbetsplatsers andel av antalet sysselsatta i kommunen divideras med motsvarande
andel i hela landet.

Vid beräkning av koefficienten för självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser an-
vänds uppgifter i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för det år som föregick fi-
nansåret med tre år.

15 §

Tilläggsdel för främjande av välfärd och hälsa

Kommunen beviljas i tilläggsdel för främjande av välfärd och hälsa ett belopp som be-
räknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för främjande av välfärd och hälsa
multipliceras med kommunens invånarantal och den koefficient för främjande av välfärd
och hälsa som bestämts för kommunen.

Kommunens koefficient för främjande av välfärd och hälsa bestäms på basis av indika-
torer som beskriver kommunens verksamhet för främjande av välfärd och hälsa och indi-
katorer som beskriver verksamhetens resultat.

Närmare bestämmelser om indikatorerna och grunderna för bestämmandet av och kal-
kyleringen av koefficienten för främjande av välfärd och hälsa samt de statistiska uppgif-
ter som ska användas vid kalkyleringen utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid be-
stämmandet av koefficienten används de senaste tillgängliga uppgifterna. Om det inte alls
finns uppgifter att tillgå, får kommunen för denna uppgift det lägsta möjliga värdet vid kal-
kyleringen.

16 §

Tilläggsdel för ökat invånarantal

Kommuner vars medeltal för den årliga procentuella förändringen av invånarantalet un-
der tre år är positivt, beviljas i tilläggsdel för ökat invånarantal ett belopp som beräknas
genom att det per invånare bestämda grundpriset för ökat invånarantal multipliceras med
kommunens invånarantal och den koefficient för ökat invånarantal som bestämts för kom-
munen.

Som koefficient för ökat invånarantal används det i 1 mom. avsedda procenttalet om-
vandlat till reellt tal.

Vid fastställandet av tilläggsdelen för ökat invånarantal används uppgifter i Statistik-
centralens statistik över befolkningsstrukturen om invånarantalet under fyra år före det år
som föregått finansåret.
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17 §

Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde

Kommuner inom samernas hembygdsområde beviljas i tilläggsdel för samiskspråkig-
het ett belopp som beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för en kom-
mun inom samernas hembygdsområde multipliceras med kommunens invånarantal och
andelen samiskspråkiga i kommunen.

Vid beräkning av andelen samiskspråkiga i kommunen används uppgifter i Statistik-
centralens statistik över befolkningsstrukturen om antalet samiskspråkiga invånare i kom-
munen under året före det år som föregått finansåret.

18 §

Beräkning av koefficienterna och bestämningsfaktorerna i vissa fall

Om det vid beräkningen av de koefficienter och bestämningsfaktorer som avses i
6–17 § inte finns uppgifter tillgängliga för den tidpunkt som avses i de paragraferna,
används vid beräkningen av koefficienterna och bestämningsfaktorerna de uppgifter
som senast erhållits före den tidpunkt som avses i paragrafen i fråga, om det inte före-
skrivs något annat i den paragrafen.

3 kap.

Utfärdande av bestämmelser om grundpriser samt statsandelsprocent, kommunens 
självfinansieringsandel och kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna

19 §

Utfärdande av bestämmelser om grundpriser för kalkylerade kostnader

Grundpriserna för de kalkylerade kostnader som avses i 6–12 § fastställs årligen för det
följande finansåret genom förordning av statsrådet.

Vid fastställandet av grundpriserna för de kalkylerade kostnaderna beaktas
1) uppskattade förändringar i statsandelsåliggandenas omfattning och art på det sätt

som anges i 22 § 1 mom.,
2) uppskattade förändringar i kostnadsnivån på det sätt som anges i 22 § 2 mom.,
3) de justeringar som i enlighet med 23 § årligen görs för justering av kostnadsfördel-

ningen mellan staten och kommunerna.

20 §

Utfärdande av bestämmelser om grundpriser för tilläggsdelar

Grundpriserna för de tilläggsdelar som avses i 13–17 § fastställs årligen för det följande
finansåret genom förordning av statsrådet.

Vid fastställandet av grundpriserna för tilläggsdelarna beaktas uppskattade förändring-
ar i kostnadsnivån på det sätt som anges i 22 § 2 mom.

21 §

Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6–12 § fördelas på så sätt att kommunernas
statsandel är 24,87 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsan-
del 75,13 procent.
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För nya och för mera omfattande statsandelsåligganden är statsandelen 100 procent av
de kalkylerade kostnaderna för de nya och mera omfattande åliggandena, om inte åliggan-
dena minskas i motsvarande utsträckning.

Kommunens självfinansieringsandel per invånare är lika stor i alla kommuner. Kom-
munens självfinansieringsandel per invånare fås genom att addera alla kommuners kalky-
lerade kostnader enligt 6–12 § och från summan dra av en andel som beräknats i enlighet
med den i 1 mom. angivna statsandelsprocenten och genom att dividera det erhållna be-
loppet med antalet invånare i landet.

Kommunens självfinansieringsandel beräknas genom att den per invånare bestämda
självfinansieringsandelen multipliceras med kommunens invånarantal.

22 §

Förändring i statsandelsåliggandena och kostnadsnivån

En förändring i omfattningen eller arten av statsandelsåliggandena beaktas om den föl-
jer av en lag eller förordning som gäller statsandelsåliggandet i fråga, av sådana föreskrif-
ter från en statlig myndighet som grundar sig på lag eller förordning eller av statsbudgeten.

Förändringen i kostnadsnivån bestäms enligt prisindexet för kommunernas basservice.
Prisindexet grundar sig på förändringen i kostnadsnivån viktad med driftskostnaderna för
undervisnings- och kulturverksamheten. Närmare bestämmelser om beräkning av prisin-
dexet utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §

Justering av kostnadsfördelningen

Vid justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna justeras de
kalkylerade kostnader, de grundpriser och den finansiering som avses i 2 mom. i enlighet
med de faktiska kostnaderna och den i 21 § angivna statsandelsprocenten, med iaktta-
gande av vad som föreskrivs nedan i denna paragraf samt i 24 och 25 §.

De grundpriser som ligger till grund för de kalkylerade kostnader som avses i 6–12 §
justeras på riksnivå som en helhet. Dessutom justeras följande finansiering som avses i 11
och 29 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet:

1) finansieringen av påbyggnadsundervisning som avses i 5 § i lagen om grundläggan-
de utbildning,

2) finansieringen av förskoleundervisning för elever som omfattas av förlängd läro-
plikt enligt 26 a § i lagen om grundläggande utbildning och som fyller fem år det år då för-
skoleundervisningen börjar,

3) finansieringen av grundläggande utbildning för vuxna enligt 46 § 2 mom. i lagen om
grundläggande utbildning,

4) tilläggsfinansieringen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning för
elever som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande
utbildning,

5) tilläggsfinansieringen för påbyggnadsundervisning som avses i 29 § 2 mom. i lagen
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet,

6) tillägget för internatskola och skolhemsförhöjningen.
Staten deltar i de kalkylerade kostnader som avses i 2 mom. med den procentandel som

anges i 21 §. I statsandelsprocenten beaktas den i 2 mom. avsedda finansieringen enligt
lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

De grundpriser och den finansiering som avses i 1 mom. fastställs och bestämmelser om
statsandelsprocenten utfärdas för varje finansår. Kostnadsfördelningen justeras årligen.
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24 §

Driftskostnader som ska beaktas vid justering av kostnadsfördelningen

Vid justering av kostnadsfördelningen enligt 23 § beaktas kommunernas, samkommu-
nernas och de andra utbildningsanordnarnas driftskostnader för statsandelsåligganden en-
ligt 1 § som ligger till grund för statsandel samt driftskostnaderna för ordnande av följande
uppgifter som finansieras med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet:

1) ordnande av påbyggnadsundervisning som avses i 5 § i lagen om grundläggande ut-
bildning,

2) ordnande av förskoleundervisning för elever som omfattas av förlängd läroplikt en-
ligt 26 a § i lagen om grundläggande utbildning och som fyller fem år det år då förskole-
undervisningen börjar,

3) ordnande av grundläggande utbildning som avses i 46 § 2 mom. i lagen om grund-
läggande utbildning,

4) ordnande av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för elever som om-
fattas av förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktslagen,

5) ordnande av påbyggnadsundervisning som avses i 29 § 2 mom. i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet,

6) ordnande av grundläggande utbildning i internat och i skolhem.
Vid justering av kostnadsfördelningen beaktas dock inte driftskostnaderna för följande

uppgifter:
1) grundläggande utbildning för vuxna enligt 46 § i lagen om grundläggande utbild-

ning, med undantag för utbildning som avses i 46 § 2 mom.,
2) morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i 8 a kap. i lagen om grundläggan-

de utbildning,
3) i 5 § i lagen om grundläggande utbildning avsedd förberedande undervisning som

ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen,
4) förskoleundervisning som avses i 2 § 2 mom. 11 punkten i lagen om finansiering av

undervisnings- och kulturverksamhet,
5) kommuntillägg som avses i 20 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av

barn.
Vid justering av kostnadsfördelningen betraktas inte följande kostnader som driftskost-

nader för de uppgifter som avses ovan i 1 mom.:
1) kostnader för sådana anläggningsprojekt där det för anläggningsprojekt fastställda

minimibeloppet i 36 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
överskrids,

2) kostnader för förvärv eller arrendering av markområden,
3) mervärdesskatt som ingår i anskaffningspriset för varor och tjänster, med undantag

för mervärdesskatt som ingår i anskaffningspriset för varor och tjänster som anskaffas av
privata utbildningsanordnare och universitet,

4) kostnader för skötsel av lån eller kalkylerade räntor och avskrivningar,
5) kostnader för vilka statlig finansiering som baserar sig på lag eller på statsbudgeten

beviljas separat, om det när finansieringen beviljas förutsätts att kommunen bidrar med en
finansieringsandel,

6) kostnader för avgiftsbelagd kommunal service,
7) kostnader som skulle innebära att driftskostnaderna beaktades dubbelt eller att stat-

lig finansiering riktades dubbelt till verksamheten.
Driftskostnader för vilka finansiering beviljas ur Europeiska unionens budget får hän-

föras till driftskostnader till den del dessa inte täcks av den finansiering som beviljas ur
Europeiska unionens budget och den motsvarande särskilda nationella finansieringen en-
ligt statsbudgeten.
9



618/2021  
25 §

Insamling av information om driftskostnader och uppgiftsunderlag

Vid justering av kostnadsfördelningen används som underlag för de driftskostnader
som avses i 24 § 1 mom. de uppgifter om kommunernas ekonomi som Statskontoret har
samlat in och sådan information om kostnader för förskoleundervisningen och den grund-
läggande utbildningen som Utbildningsstyrelsen har samlat in.

Vid justering av kostnadsfördelningen används uppgifterna om de faktiska kostnaderna
för det år som föregick finansåret med två år.

4 kap.

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna

26 §

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna

Kommunen beviljas en på skatteinkomsterna baserad ökning av statsandelen
(utjämningstillägg), om kommunens kalkylerade skatteinkomst per invånare är mindre än
100 procent av det belopp som fås genom att alla kommuners sammanräknade kalkylerade
skatteinkomster divideras med kommunernas sammanräknade invånarantal
(utjämningsgräns). Kommunen får i utjämningstillägg 90 procent av skillnaden mellan ut-
jämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomst per invånare.

Om kommunens kalkylerade skatteinkomst per invånare överskrider utjämningsgrän-
sen, görs ett avdrag från kommunens statsandel (utjämningsavdrag). Utjämningsavdraget
är 10 procent av det belopp per invånare som överskrider utjämningsgränsen.

Om de sammanlagda utjämningstilläggen till kommunerna är större än utjämningsav-
dragen från kommunernas statsandelar, minskas kommunernas statsandel med ett belopp
som motsvarar skillnaden. Om de sammanlagda utjämningsavdragen från kommunernas
statsandel är större än utjämningstilläggen till kommunerna, ökas kommunernas statsan-
del på motsvarande sätt med ett belopp som motsvarar skillnaden. Minskningen eller ök-
ningen av statsandelen är lika stor per invånare i alla kommuner.

När det belopp enligt 3 mom. som ska läggas till eller dras av från statsandelarna till
kommunerna räknas ut beaktas inte kommunsammanslagningar som genomförs vid in-
gången av finansåret.

Vid beräkningen av kommunens kalkylerade skatteinkomst beaktas den kalkylerade
kommunalskatt som avses i 3 a § i lagen om skatteredovisning (532/1998), kommunens
andel av samfundens inkomstskatt (samfundsskatt) och 50 procent av den kalkylerade
fastighetsskatten. Vid beräkning av den kalkylerade fastighetsskatten beaktas inga andra
kraftverk än kärnkraftverk. Närmare bestämmelser om de skatteinkomster som ska beak-
tas vid utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

5 kap.

Minskningar och ökningar av statsandelen

27 §

Höjning av statsandelen enligt prövning

En kommuns statsandel kan på ansökan höjas efter prövning inom ramen för statsbud-
geten, om kommunen i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunal-
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ekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Som faktorer som påverkar
behovet av ekonomiskt stöd beaktas också lokala särförhållanden.

Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen har anta-
git en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Planen ska
bifogas ansökan om höjning av statsandelen. För beviljandet och användningen av höj-
ningen av statsandelen kan även ställas andra villkor som hänför sig till kommunens eko-
nomi. Om planen eller de villkor som ställts inte har iakttagits, kan höjning av statsandelen
under de följande åren utebli eller beviljas till nedsatt belopp.

Det belopp som motsvarar de sammanlagda höjningarna av statsandelen enligt pröv-
ning dras av från statsandelarna till kommunerna. Minskningen är lika stor per invånare i
alla kommuner.

28 §

Minskning som gäller finansiering för inledande av grundläggande utbildning

Finansiering som en privat anordnare av grundläggande utbildning beviljas enligt 11 §
2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för inledande av
verksamhet minskar statsandelarna till alla kommuner med ett belopp som motsvarar den
totala finansieringen. Minskningen av statsandelen är lika stor per invånare i alla kommu-
ner.

29 §

Minskning av statsandelen för kommunal basservice med det belopp av grundläggande 
utkomststöd som betalats till kommunen

Kommunens i 5 b § i lagen om utkomststöd avsedda finansieringsandel av utgifterna
för det grundläggande utkomststödet beaktas genom en minskning av kommunens statsan-
del med ett belopp som motsvarar kommunens andel av det grundläggande utkomststöd
som betalats ut på årsnivå i kommunen enligt de uppgifter som avses i 2 mom. i denna pa-
ragraf.

För beräkning av minskningen av statsandelen för det grundläggande utkomststödet
lämnar Folkpensionsanstalten finansministeriet årligen före utgången av april uppgift om
grundläggande utkomststöd som det föregående året betalats ut i respektive kommun,
minskat med grundläggande utkomststöd som avses i 19, 46 och 51 § i lagen om främjan-
de av integration (1386/2010) och som gäller tidsperioden i fråga.

30 §

Inrättandet av välfärdsområden och begränsningen av de ekonomiska konsekvenserna av 
överföringen av organiseringsansvaret 2023

Kommunen beviljas en ökning av statsandelen eller så minskas kommunens statsandel,
om den inkomst som överförs från kommunen inte motsvarar den kostnad som överförs
på välfärdsområdet när ansvaret för organiseringen av uppgifter överförs på välfärdsom-
rådet. Om den inkomst som överförs från kommunen är större än den kostnad som över-
förs, gottgörs kommunen så att statsandelen ökas med 60 procent av skillnaden mellan in-
komsterna och kostnaderna. Om den kostnad som överförs från kommunen är större än
den inkomst som överförs på välfärdsområdet, minskas kommunens statsandel med 60
procent av skillnaden mellan inkomsterna och kostnaderna. Vid beräkning av den inkomst
som överförs beaktas överföringens inverkan på utjämningen av statsandelen på basis av
skatteinkomsterna samt förändringen i de beskattningskostnader som avses i lagen om
Skatteförvaltningen (503/2010). Vid beräkning av ökningen eller minskningen av statsan-
delen används de statsandelsgrunder som gäller för 2022.
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Som grund för beräkning av ökningarna och minskningarna av statsandelen enligt 1
mom. används i fråga om inkomsterna de kommunvisa budgetuppgifter som Statskontoret
samlat in för 2022. I fråga om kostnaderna används medeltalet av de slutliga uppgifter för
2021 och de budgetuppgifter för 2022 som Statskontoret samlat in. Utifrån de uppgifter
som använts som grund utarbetas en uppskattning av kostnaderna och inkomsterna för
2022 så att hänsyn tas till de ändringar i kommunens kostnader och inkomster som föran-
leds av statens åtgärder 2021 och 2022 och till kommunernas beslut om kommunal- och
fastighetsskatteprocent samt till finansministeriets prognoser om inkomst- och kostnads-
utvecklingen.

De i 1 mom. avsedda kostnader som överförs från kommunen är kostnaderna för de lag-
stadgade uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet så att verksam-
hetsintäkterna har dragits av från dem. Inkomster som överförs från kommunerna är intäk-
terna av kommunalskatten, intäkterna av samfundsskatten, de ersättningar för förlorade
skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna samt statsandelen för
den kommunala basservicen till den del den består av kalkylerade kostnader och tilläggs-
delar för social- och hälsovården. Närmare bestämmelser om utarbetandet av den upp-
skattning som avses i 2 mom. och om de kostnader och inkomster som ska beaktas vid be-
räkningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

De ökningar och minskningar av statsandelen som avses i denna paragraf genomförs
kostnadsneutralt i förhållandet mellan kommunerna och staten. Om de ökningar av
statsandelen som enligt 1 mom. ska betalas till kommunerna sammanlagt är större än de
minskningar som ska göras i statsandelen, avdras från statsandelen till kommunerna ett be-
lopp som motsvarar denna skillnad. Om de minskningar som ska göras i statsandelen till
kommunerna sammanlagt är större än den ökning av statsandelen som ska betalas till kom-
munerna, läggs till statsandelen till kommunerna på motsvarande sätt ett belopp som mot-
svarar denna skillnad. Minskningen eller ökningen av statsandelen är lika stor per invånare
i alla kommuner.

Vid beräkningen av det i 1 mom. avsedda belopp som ska läggas till eller dras av från
statsandelarna beaktas inte kommunsammanslagningar som genomförs vid ingången av
finansåret 2023.

31 §

Utjämning av ändringen i statsandelssystemet

Balansläget i kommunens ekonomi är skillnaden mellan årsbidraget och de planenliga
avskrivningarna. Förändringen i kommunens ekonomiska balansläge är den differens som
fås genom att balansläget för 2022, som baserar sig på de skatte- och statsandelsgrunder
som gällde före ikraftträdandet av denna lag, dras av från det balansläge som hade uppstått
för kommunen om grunderna för bestämmandet av statsandelarna enligt denna lag och de
överföringar av kommunens inkomster och kostnader som avses i 30 § hade varit i kraft
år 2022.

Statsbidragsmyndigheten fastställer utjämningen av ändringen i statsandelssystemet så
att kommunens statsandel 2023 ökas eller minskas med ett belopp som motsvarar den änd-
ring i balansläget som avses i 1 mom. Från och med 2024 ökas eller minskas kommunens
statsandel med 15 euro per invånare per år så att den ändring i kommunens balansläge som
avses i 1 mom. i sin helhet begränsas till 60 euro per invånare.

De utjämningar av ändringen i statsandelssystemet som avses i denna paragraf genom-
förs kostnadsneutralt i förhållandet mellan kommunerna och staten. Kommunernas
statsandel minskas eller ökas så att minskningen eller ökningen är lika stor per invånare i
alla kommuner.
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32 §

Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

År 2023 dras från statsandelen för kommunal basservice av 42,56 euro per invånare i
anknytning till de besparingar som konkurrenskraftsavtalet medför för kommunerna.

År 2023 dras från statsandelen för kommunal basservice av 4,12 euro per invånare för
minskningen av utgifterna för pensionsstödet till långtidsarbetslösa.

År 2023 dras från statsandelen för kommunal basservice av 1,82 euro per invånare i an-
knytning till ibruktagandet av incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna.

6 kap.

Beaktande av ändringar i beskattningsgrunderna

33 §

Ersättning för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i 
beskattningsgrunderna

Ett belopp som motsvarar de ändringar i kommunalskatteinkomsterna som föranleds av
ändringar i beskattningsgrunderna och som genomförts från och med finansåret 2010 be-
talas till kommunerna i samband med statsandelen. Till kommunen betalas ett belopp som
motsvarar kommunens förlorade skatteinkomster.

Från den ersättning enligt 1 mom. som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna
och som genomförts före 2023 dras 2023 av 70 procent såsom en andel som motsvarar
kostnaderna för de uppgifter som överförts från kommunerna tillvälfärdsområdena.

Vid beräkningen av de skatteintäkter som kommunen förlorat för finansåret tillämpas
beskattningsuppgifterna för året före det år som föregått finansåret och skatteprocenten för
det år som föregått finansåret samt invånarantalet vid utgången av det år som föregått fi-
nansåret.

På administration och utbetalning av ersättningar för förlorade skatteinkomster som
föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna tillämpas 45 § 1 mom., 46 § 1 och 2 mom.
samt 47–50 och 53–55 §. Bestämmelser om ändringssökande finns i 9 kap.

7 kap.

Hemkommunsersättning

34 §

Skyldighet att betala hemkommunsersättning

Om förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som avses i 26 § 1 mom. i la-
gen om grundläggande utbildning vid utgången av året före det år som föregått finansåret
ordnats av någon annan än hemkommunen för en elev, är elevens hemkommun skyldig att
betala till kommunen i fråga eller till den utbildningsanordnare av annat slag som avses i
1 § 2 mom. hemkommunsersättning enligt 35–38 §. Kommunen är inte skyldig att betala
hemkommunsersättning för elever som är under 6 år och fullgör förlängd läroplikt enligt
2 § 3 mom. i läropliktslagen.

Till den del en utbildningsanordnare inte ordnar utbildning under finansåret är elevens
hemkommun inte skyldig att betala hemkommunsersättning. Skyldigheten att betala hem-
kommunsersättning upphör vid ingången av den månad som följer på månaden då utbild-
ningen upphörde.
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Om utbildningsanordnarens verksamhet under finansåret övergår till en annan utbild-
ningsanordnare, övergår rätten till hemkommunsersättning till denna andra utbildningsan-
ordnare.

Som hemkommun för en elev betraktas den kommun som i befolkningsdatasystemet
antecknats som elevens hemkommun enligt lagen om hemkommun vid utgången av året
före det år som föregått finansåret.

35 §

Bestämmande av hemkommunsersättning

Hemkommunsersättningen bestäms separat för 6-, 7–12- och 13–15-åringar enligt
kommunernas och andra utbildningsanordnares faktiska kostnader för förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning.

De faktiska kostnaderna bestäms enligt 24 § dock minskade med kostnaderna för stöd
till sådan undervisning för elever intagna för specialiserad sjukvård som avses i 4 a § i la-
gen om grundläggande utbildning och med kostnaderna för undervisningen för elever som
omfattas av förlängd läroplikt till den del kostnaderna överskrider den faktiska nivån på
hemkommunsersättningen.

Hemkommunsersättningens grunddel beräknas genom att kommunernas och andra ut-
bildningsanordnares i 1 mom. avsedda sammanräknade faktiska kostnader för förskoleun-
dervisning och grundläggande utbildning divideras med det viktade antalet 6–15-åringar
i kommunerna. Det viktade antalet 6–15-åringar i kommunerna fås genom att antalet 6-
åringar i kommunerna multipliceras med 0,61, antalet 7–12-åringar i kommunerna mul-
tipliceras med 1 och antalet 13–15-åringar i kommunerna multipliceras med 1,60, varefter
dessa produkter adderas. Den på elevens ålder baserade hemkommunsersättningen fås ge-
nom att hemkommunsersättningens grunddel multipliceras med följande koefficienter:

Hemkommunsersättning för 16-åringar som fullgör grundläggande utbildning för läro-
pliktiga enligt 26 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning bestäms enligt hemkom-
munsersättningsgrunden för 13–15-åringar.

Andra utbildningsanordnare än kommuner får 94 procent av de hemkommunsersätt-
ningar som anges i 1–4 mom.

Finansministeriet beslutar före utgången av året före finansåret om beloppet av hem-
kommunsersättningens grunddel.

Trots det som i denna paragraf föreskrivs om bestämmande av hemkommunsersättning
kan kommunerna komma överens om hemkommunsersättningen med varandra eller med
någon annan utbildningsanordnare.

36 §

Hemkommunsersättning för elever som saknar hemkommun

Om en 6–15-årig eller någon annan läropliktig, till hemkommunsersättning berättigan-
de elev som får förskoleundervisning eller grundläggande utbildning inte har hemkom-
mun i Finland enligt lagen om hemkommun, är staten skyldig att betala hemkommunser-
sättning till utbildningsanordnaren. Grunden för hemkommunsersättningen bestäms enligt
den kommun där utbildningsanordnaren huvudsakligen ordnar undervisningen. På hem-

Ålder Koefficient

6-åring 0,61

7–12-åring 1,00

13–15-åring 1,60
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kommunsersättning till privata utbildningsanordnare tillämpas dessutom vad som före-
skrivs i 35 § 5 mom.

För elever som inte har hemkommun i Finland betalar staten till privata utbildningsan-
ordnare, vilka såsom särskild utbildningsuppgift ålagts att ordna grundläggande utbild-
ning på något annat språk än finska eller svenska, i hemkommunsersättning 57 procent av
hemkommunsersättningen enligt 1 mom.

37 §

Hemkommunsersättning när eleven har sin hemkommun i landskapet Åland

Om en 6–15-årig eller någon annan läropliktig, till hemkommunsersättning berättigan-
de elev som får förskoleundervisning eller grundläggande utbildning har sin hemkommun
i landskapet Åland, är staten skyldig att betala hemkommunsersättning till kommunen el-
ler utbildningsanordnaren. Grunden för hemkommunsersättning bestäms enligt den kom-
mun där utbildningsanordnaren huvudsakligen ordnar undervisningen.

Om en privat utbildningsanordnare ordnar utbildning för en elev som avses i 1 mom.,
tillämpas på statens skyldighet att betala hemkommunsersättning dessutom vad som i 35 §
5 mom. föreskrivs om hemkommunsersättning.

38 §

Ersättning för elever som är intagna för specialiserad sjukvård, får skolhemsundervisning 
eller är placerade av barnskyddsskäl

Den kommun som under vårdtiden är hemkommun enligt lagen om hemkommun för en
elev som får i 4 a § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning avsedd förskoleunder-
visning eller grundläggande utbildning är skyldig att för eleven till den kommun där sjuk-
huset eller någon annan verksamhetsenhet inom specialiserad sjukvård finns betala ersätt-
ning, som beräknas genom att antalet dagar som den kommun där sjukhuset eller någon
annan verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården finns ordnar undervisning
för eleven multipliceras med de genomsnittliga faktiska årskostnaderna för en sådan un-
dervisningsdag. Hemkommunen för en elev som får sådant stöd som avses i 4 a § 3 mom.
i lagen om grundläggande utbildning är skyldig att betala en ersättning som motsvarar
kostnaderna för stödåtgärderna till den kommun där det sjukhus eller någon annan verk-
samhetsenhet inom den specialiserade sjukvården som tillhandahåller stödet finns.

Den kommun som under den tid undervisningen pågår är hemkommun för en elev som
får grundläggande utbildning i ett i 57 § i barnskyddslagen avsett skolhem som beviljats
tillstånd enligt 7 eller 8 § i lagen om grundläggande utbildning, är skyldig att för eleven
till den som ordnar skolhemsundervisningen som en del av kostnaderna för barnskyddsåt-
gärder betala en ersättning, som beräknas genom att de arbetsdagar vid skolan under vilka
eleven getts undervisning multipliceras med de genomsnittliga faktiska årskostnaderna för
undervisningen per arbetsdag.

Den kommun som under den tid undervisningen pågår är hemkommun för en elev som
är placerad på det sätt som avses i 16 b § 1 mom. i barnskyddslagen och som får förskole-
undervisning eller grundläggande utbildning är skyldig att till den kommun eller en annan
utbildningsanordnare som ordnar undervisningen betala ersättning som motsvarar kostna-
derna för förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen.

När ersättning enligt 1–3 mom. beräknas för finansåret beaktas som avdrag den i 34 §
och 35§ 1–5 mom. avsedda andel som utbildningsanordnaren betalas enligt situationen vid
utgången av finansåret av den utifrån elevens ålder bestämda hemkommunersättning som
bestäms för varje kommun och den finansiering som enligt 11 och 29 § i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksamhet betalas för finansåret för undervisning
och verksamhet som ordnas för eleven, beräknat enligt priset per enhet under finansåret.
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Om utbildningsanordnaren enligt lagen om grundläggande utbildning för en elev
som avses i 1mom. är en annan än elevens hemkommun enligt lagen om hemkommun,
ska utbildningsanordnaren betala en ersättning som motsvarar den ersättning som avses
i 1 mom. till elevens hemkommun enligt lagen om hemkommun. Det belopp som ska
ersättas är högst den andel av den finansiering som avses i 4 mom. som betalas per fi-
nansår till den utbildningsanordnare som avses i detta moment.

Trots det som ovan föreskrivs om bestämmande av ersättning kan kommunerna komma
överens om ersättningen med varandra eller med någon annan utbildningsanordnare.

39 §

Beaktande av mervärdesskatten i hemkommunsersättningar till privata 
utbildningsanordnare och universitet

Hemkommunsersättningen till privata utbildningsanordnare och universitet höjs så att
förhöjningen motsvarar den andel som den mervärdesskatt som betalats av de privata an-
ordnarna av grundläggande utbildning och universiteten utgör av kostnaderna utan mer-
värdesskatt för de privata utbildningsanordnarna och universiteten inom förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen under det år som följer av vad som föreskrivs
i 25 § 2 mom.

40 §

Lämnande av uppgifter som gäller hemkommunsersättningen

Kommuner och andra utbildningsanordnare ska med avseende på centraliserad utbe-
talning av hemkommunsersättningar lämna in uppgifter till finansministeriet om elevan-
talen i förskoleundervisning och grundläggande utbildning efter åldersklass och hem-
kommun i fråga om elever för vilka kommunerna och andra utbildningsanordnare vid ut-
gången av året före det år som föregått finansåret har ordnat sådan till hemkommunser-
sättning berättigande förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som avses i
34 §, 35 § 1–5 mom. eller i 36 eller 37 §.

Närmare bestämmelser om lämnandet av uppgifter utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

41 §

Rätt att få uppgifter som gäller hemkommunsersättningen

Finansministeriet och en elevs hemkommun har rätt att på begäran, för att kunna kont-
rollera hemkommunsersättningens tillförlitlighet, av kommuner och andra utbildningsan-
ordnare få namn och personbeteckningar för de elever för vilka elevens hemkommun är
skyldig att betala hemkommunsersättning.

42 §

Tvist om hemkommunsersättningen

Om två kommuner eller en hemkommun och en annan utbildningsanordnare är oeniga
om huruvida den ena av kommunerna eller utbildningsanordnaren har rätt till eller är skyl-
dig att betala hemkommunsersättning eller sådan ersättning som avses i 38 §, behandlas
tvisten i förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål. Bestämmelser om behandling av
sådana mål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).
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8 kap.

Administration och utbetalning av statsandel

43 §

Samarbete i fråga om förändringar i statsandelsåliggandena och beräkningen av 
statsandelsgrunderna

Finansministeriet bereder i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och vid
behov med social- och hälsovårdsministeriet de inverkningar på statsandelsgrunderna som
förändringar i de statsandelsåligganden som avses i denna lag har och beräkningen av
statsandelsgrunderna med avseende på beredningen av statsbudgeten.

44 §

Förhandling om statsandel

Finansministeriet ska tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet förhandla
med Finlands Kommunförbund rf om justeringar av kostnadsfördelningen mellan staten
och kommunerna.

Som ett led i statens och kommunernas samrådsförfarande enligt 11 § i kommunallagen
(410/2015) ska finansministeriet förhandla med undervisnings- och kulturministeriet och
Finlands Kommunförbund rf om hur kostnaderna för förändringar i statsandelsåliggande-
na utvecklas och hur förändringar i statsandelsåliggandena inverkar på bestämningsgrun-
derna och kostnaderna för statsandelar och statsunderstöd samt på beviljandet av statsan-
delar och statsunderstöd.

45 §

Beslut om beviljande av statsandel och om ersättning för förlorade skatteinkomster som 
föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna

Finansministeriet beviljar kommunen statsandel och ersättning för förlorade skattein-
komster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna. Besluten ska fattas utan an-
sökan, senast före utgången av året före finansåret.

Statsrådet beslutar på ansökan om höjning av statsandelen enligt prövning. Höjning av
statsandelen enligt prövning ska sökas före den tidpunkt som finansministeriet bestäm-
mer.

46 §

Utbetalning av statsandelar, av ersättningar för förlorade skatteinkomster som föranleds 
av ändringar i beskattningsgrunderna och av hemkommunsersättningar

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ska, som en helhet och på
det sätt som föreskrivs i denna paragraf, betala ut statsandelar och ersättningar för förlo-
rade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna och hemkom-
munsersättningar som avses i denna lag samt statsandelar och annan finansiering som av-
ses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt
bildningsarbete.

Finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ska till Servicecentret för
statens ekonomi- och personalförvaltning för utbetalning av i 1 mom. avsedda statsande-
lar, ersättningar och annan finansiering lämna in

1) i 45 § avsedda beslut,
2) i 5 kap. avsedda övriga uppgifter om minskningar och ökningar av statsandelarna,
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3) på basis av de uppgifter som avses i 40 §, uppgifter om de hemkommunsersättningar
enligt 34 § och 35 § 1–5 mom. som i samband med utbetalning av statsandel till kommu-
nerna ska dras av för respektive kommun och om de hemkommunsersättningar enligt 34 §
och 35 § 1–5 mom. samt 36 och 37 § som ska betalas till kommunen och andra utbild-
ningsanordnare,

4) uppgifter om i 39 § avsedda mervärdesskatteandelar till privata utbildningsanordna-
re,

5) uppgifter om i 6, 7, 10, 11, 19–22, 29 och 32 e § samt i 32 i § 1 mom. i lagen om
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet avsedda statsandelar och finansie-
ringar,

6) i 17 § i lagen om fritt bildningsarbete avsedda statsandelsbeslut.
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning betalar ut de statsandelar

och ersättningar och annan finansiering som avses i denna paragraf till kommuner och an-
dra mottagare av statsandel eller finansiering i jämnstora poster månatligen från fi-
nansårets ingång, senast den 11 dagen i varje månad.

Om kommunen enligt de beslut som avses i 2 mom. är skyldig att betala mera än vad
som betalas till den, tar Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ut
skillnaden hos kommunen på det sätt som i 3 mom. föreskrivs om utbetalning.

Till den del statsandelarna, finansieringen eller statsunderstöden justeras med stöd av
50 § 2mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, beaktas jus-
teringarna vid utbetalningen av statsandelar, hemkommunsersättningar och annan finan-
siering som avses i 1mom. före utgången av februari månad året efter finansåret.

Finansministeriet beslutar om tidpunkten för utbetalning av höjning av statsandelen en-
ligt prövning.

47 §

Rättelse av räknefel

Finansministeriet kan självt eller på ansökan rätta räknefel i beslut och uppgifter som
avses i denna lag.

48 §

Betalning av utebliven förmån

Om det efter den i 51 § angivna tiden för framställande av begäran om omprövning
framkommer uppgifter som inte tidigare har varit kända, och kommunen på grund av detta
inte har fått sådan statsandel som den enligt lag hade haft rätt till, ska det uteblivna belop-
pet betalas till kommunen. På beloppet ska det betalas en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i
räntelagen (633/1982) från ingången av den månad då statsandelen borde ha betalats.

Om den uteblivna förmånen har liten betydelse och utgifterna för betalningen av den
inte skulle stå i proportion till sakens ekonomiska betydelse, betalas förmånen dock inte.

Finansministeriet får besluta att en utebliven förmån betalas senare i samband med ut-
betalningen av följande statsandel.

49 §

Återbetalning av grundlös förmån

Om en kommun utan grund har fått statsandel enligt denna lag, ska finansministeriet be-
stämma att det överbetalda beloppet ska återbetalas. På det belopp som återbetalas tas det
ut en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen räknat från ingången av den månad under
vilken statsandelen eller hemkommunsersättningen har betalats.
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Om den förmån som ska återbetalas är liten eller om det ska anses vara oskäligt att kräva
återbetalning eller ta ut ränta, behöver det inte bestämmas att förmånen ska återbetalas.

Finansministeriet får besluta att en förmån som ska återbetalas avdras senare i samband
med utbetalningen av följande statsandel.

50 §

När betalningsskyldigheten upphör

Skyldigheten att betala en utebliven förmån eller att återbetala en grundlös förmån upp-
hör när fem år förflutit från utgången av det finansår då förmånen borde ha betalats eller
betalades.

9 kap.

Ändringssökande

51 §

Omprövning

Om en kommun är missnöjd med ett beslut som gäller beviljande av statsandel, höjning
av statsandelen enligt prövning, ersättning för förlorade skatteinkomster som föranleds av
ändringar i beskattningsgrunderna eller beloppet av hemkommunsersättningens grunddel,
har kommunen rätt att inom tre månader från delfåendet av beslutet begära omprövning
hos den myndighet som fattat beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i
förvaltningslagen (434/2003).

52 §

Överklagande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång
i förvaltningsärenden.

På sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande av eller utdömande av vite til-
lämpas dock viteslagen (1113/1990).

Beslut som gäller betalning av utebliven förmån enligt 48 § eller återbetalning av
grundlös förmån enligt 49 § får inte överklagas genom besvär.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

53 §

Bestämmande av statsandelen vid kommunsammanslagningar

När kommuner sammanslås beräknas den nya kommunens statsandelar och ersättning
för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna på basis
av de uppgifter för kommunen som ligger till grund för bestämmandet av statsandelen för
det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Som kommunens invånarantal betraktas de sammanräknade invånarantalen i de kom-
muner som ändringen i kommunindelningen berör vid utgången av året före det år som
föregår det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

De kalkylerade kostnader som avses i 6 §, de koefficienter som avses i 7–12 § och de
tilläggsdelar som avses i 13–17 § fås genom sammanräkning av grunderna för de kalkyle-
rade kostnaderna, koefficienterna och tilläggsdelarna för respektive kommun.
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54 §

Bestämmande av statsandelen när en del av en kommun överförs till en annan kommun

Om en del av en kommun överförs till en annan kommun beräknas statsandelarna och
ersättningen för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrun-
derna för den utvidgade kommunen, i fråga om det område med vilket kommunen utvid-
gas, på basis av de uppgifter som ligger till grund för bestämmandet av statsandelen för
den kommun som minskar det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Statsandelarna och ersättningen för förlorade skatteinkomster som föranleds av änd-
ringar i beskattningsgrunderna för den kommun av vilken en del överförs till en annan
kommun, fördelas det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft mellan den
kommun som minskar och den kommun eller de kommuner som utvidgas i samma pro-
portion som antalet invånare i den kommun som blir mindre fördelar sig mellan dem.

Inom undervisnings- och kulturverksamheten beviljas den på det kalkylerade antalet
studerande, undervisningstimmar, handledningstimmar, studerandeveckor, studerandeår-
sverken och årsverken baserade statsandelen de kommuner som vid ändring i kommunin-
delningen åläggs att ordna tjänsterna i fråga.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas det år ändringen i kommunindelningen
träder i kraft på alla statsandelar och ersättningar för förlorade skatteinkomster som föran-
leds av ändringar i beskattningsgrunderna samt det år ändringen i kommunindelningen
träder i kraft och året därpå på den på skatteinkomsterna baserade utjämningen av statsan-
delen.

55 §

Bestämmande av statsandelen när en kommuns område delas

När en kommun slås samman med två eller flera kommuner ska i fråga om området för
den kommun som upplöses statsandelarna och ersättningen för förlorade skatteinkomster
som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna för de nya eller utvidgade kommuner-
na beräknas på basis av de uppgifter för den kommun som upplöses som skulle ligga till
grund för bestämmandet av statsandelen det år då ändringen i kommunindelningen träder
i kraft.

Det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft delas de statsandelar och den
ersättning för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrun-
derna som avses i 1 mom. mellan de nya eller utvidgade kommunerna i samma proportion
som antalet invånare i den kommun som upplöses fördelar sig mellan de övriga kommuner
som ändringen i kommunindelningen gäller.

Inom undervisnings- och kulturverksamheten beviljas den på det kalkylerade antalet
studerande, undervisningstimmar, handledningstimmar, studerandeveckor, studerandeår-
sverken och årsverken baserade statsandelen de kommuner som vid ändring i kommunin-
delningen åläggs att ordna tjänsterna i fråga.

Som grund för invånarantalet i områdena i kommunen betraktas invånarantalet vid ut-
gången av året före det år som föregår det år då ändringen i kommunindelningen träder i
kraft.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas det år då ändringen i kommunindelning-
en träder i kraft på alla statsandelar och ersättningar för förlorade skatteinkomster som för-
anleds av ändringar i beskattningsgrunderna samt det år då ändringen i kommunindelning-
en träder i kraft och året därpå på den på skatteinkomsterna baserade utjämningen av
statsandelen.
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56 §

Vite

Om en kommun, en samkommun eller en utbildningsanordnare vid ordnandet av
statsandelsåligganden har underlåtit att uppfylla en förpliktelse om vilken det föreskrivs i
lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag, kan regionförvaltningsverket, efter att
ha hört det behöriga ministeriet, ålägga kommunen eller hemkommunsersättningstagaren
att vid vite uppfylla förpliktelsen.

11 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

57 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
Genom denna lag upphävs lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

Om det någon annanstans i lag hänvisas till den lag om statsandel för kommunal basser-
vice som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska denna lag tillämpas i stället för den
lagen.

De kalkyler som avses i 30 och 31 § justeras 2023. Kalkylerna utförs på nytt på basis
av medeltalet av de slutliga kommunvisa kostnadsuppgifterna som Statskontoret samlar in
för 2021 och 2022 och inkomstuppgifterna för 2022. De nya kalkylerna ligger från och
med 2024 till grund för de statsandelar som beviljas enligt 30 och 31 §.

Om det efter justeringen konstateras att det till en kommun 2023 betalats mera eller
mindre i statsandel än kommunen enligt den kalkylering som avses i 3 mom. har rätt till,
minskas eller ökas den statsandel som kommunen beviljas med ett belopp som motsvarar
skillnaden och beloppet avdras eller betalas ut i jämnstora poster åren 2024 och 2025.

De justeringar som avses i denna paragraf utförs kostnadsneutralt i förhållandet mellan
kommunerna och staten. Kommunernas statsandel minskas eller ökas så att minskningen
eller ökningen av statsandelen är lika stor per invånare i alla kommuner.

Närmare bestämmelser om justeringen av de kalkyler som avses i 3 mom. får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

58 §

Bestämmande av grundpriserna 2023

Grundpriserna för de i 6–12 § avsedda kalkylerade kostnaderna och grundpriserna för
de i 13–17 § avsedda tilläggsdelarna för 2023 fastställs genom förordning av statsrådet
med iakttagande av 2 och 3 mom.

Som grundpriser för åldersklasserna enligt 6 § 2 mom., för arbetslöshetskoefficienten,
inslaget av personer med ett främmande språk som modersmål, tvåspråkigheten, karaktä-
ren av skärgård, befolkningstäthetskoefficienten och utbildningsbakgrundskoefficienten
enligt 7–12 § samt för tilläggsdelarna för fjärrort, på basis av självförsörjningsgraden i frå-
ga om arbetsplatser, för främjande av välfärd och hälsa, för ökat invånarantal och för kom-
muner inom samernas hembygdsområde enligt 13–17 § fastställs de grundpriser som be-
räknats enligt kalkylerna för 2022 justerade till kostnadsnivån för 2023 på basis av kost-
naderna för de uppgifter som blir kvar hos kommunerna. I de ovan avsedda grundpriserna
för 2022 ska de delar av social- och hälsovården som överförs samt bestämningsgrunderna
enligt det statsandelssystem som träder i kraft 2023 beaktas.

De grundpriser som avses i 2 mom. är på 2020 års nivå följande:
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59 §

Övergångsbestämmelse om justering av kostnadsfördelningen

Den justering av kostnadsfördelning som avses i 23–25 § görs första gången i fråga om
finansåret 2025.

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Grundpriser enligt åldersklass euro/invånare

0–5-åringar 6 630,81

6-åringar 7 044,98

7–12-åringar 5 899,65

13–15-åringar 10 112,52

16 år fyllda och äldre 60,00

Övriga grundpriser euro/invånare

Arbetslöshetskoefficient 66,40

Inslag av personer med ett främmande språk som modersmål 1 424,18

Tvåspråkighet 245,55

Karaktär av skärgård; skärgårdskommun 337,97

Karaktär av skärgård; kommun med skärgårdsdel 247,24

Befolkningstäthetskoefficient 34,69

Utbildningsbakgrundskoefficient 24,00

Tilläggsdel för fjärrort 55,00

Tilläggsdel på basis av självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 11,50

Tilläggsdel för främjande av välfärd och hälsa 18,23

Ökat invånarantal 9,00

Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 821,89
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