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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av lagen om statsandelar till 
kommunerna, lagen om planering av och statsandel för 
social- och hälsovården, lagen om finansiering av un
dervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt 
bildningsarbete 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

l denna proposition förslås att lagen om 
statsandelar till kommunerna, lagen om pla
nering av och statsandel för social- och häl
sovården, lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet samt lagen om 
fritt bildningsarbete skall ändras. 

A v sikten är att periodisera fyraårs juster
ingen av kostnadsfördelningen mellan staten 
och kommunerna över tre år så, att av juster
ingen av kostnadsfördelningen tas hälften in i 
statsbudgeten för 200 l och av den totala ju
steringen av kostnadsfördelningen beräknad 
på nivån för 2001 tas en fjärdedel in i budge
ten för 2002 och en fjärdedel i budgeten för 
2003. Förslaget genomförs genom att lagen 
om statsandelar till kommunerna komplette
ras med bestämmelser om periodisering, vil
ken skall tillämpas under bestämda år. 

I systemet med statsandelar för social- och 
hälsovården periodiseras justeringen av kost
nadsfördelningen på motsvarande sätt genom 
att en liknande bestämmelse som den ovan 
nämnda fogas till lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården. 

Inom området för undervisnings- och kul
turverksamheten föreslås att lagen om finan
siering av undervisnings- och kulturverk
samhet samt lagen om fritt bildningsarbete 
skall ändras. De nedskärningar som gjordes 
på 1990-talet på grund av sparåtgärderna 
inom statsekonomin i de priser per enhet som 
läggs till grund för statsfinansieringen av un
dervisnings- och kulturverksamhet skall 
gradvis avvecklas under åren 2001-2003. l 
priserna per enhet föreslås en genomsnittlig 
nivåhöjning på fem procent 2001 och en ge
nomsnittlig nivåhöjning på tre procent 2002. 
Priserna per enhet för 2003 beräknas för var
je utbildningsområde på basis av de faktiska 
genomsnittliga kostnaderna. Arrangemanget 
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skall gälla priserna per enhet per elev och per 
studerande i grundläggande utbildning, gym
nasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor, 
priserna per enhet per studerandedygn i 
riksomfattande idrottsutbildningscentrer, pri
serna per enhet per invånare för bibliotek 
samt priserna per enhet per undervisnings
timme i medborgarinstitut och i grundläg
gande konstundervisning. De priser per enhet 
som tillämpas på utbildning som ordnas som 
fritt bildningsarbete i folkhögskolor och stu
diecentraler skall redan 200 l justeras så att 
de överensstämmer med de verkliga kostna
derna per enhet. 

Lagen om finansiering av undervisnings
och kulturverksamhet skall dessutom ändras 
så att också grunderna för finansieringen av 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas i 
form av läroavtalsutbildning från 2001 beak
tas i kommunens finansieringsandel av ull
dervisningsverksamhetens och bibliotekets 
driftskostnader. Det pris per enhet per års
verke som läggs till grund för statsandelen 
till museerna föreslås bli höjt. 

Syftet är dessutom att säkerställa att de sär
skilda ekonomiska svårigheter som verkstäl
ligheten av lagen om statsandelar till kom
munerna medför för vissa kommuner kan be
aktas när finansieringsunderstöd enligt pröv
ning beviljas för 2001. 

Lagen om statsandelar till kommunerna, 
lagen om planering av och statsandel för so
cial- och hälsovården, lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet samt 
lagen om fritt bildningsarbete föreslås också 
bli kompletterade med bestämmelser om be
räkningen av andelama vid ändringar i kom
munindelningen där kommunen delas så att 
den blir en del av andra kommuner. Bestäm
melserna är nödvändiga, eftersom de lagenli-
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ga uppgifter om kommunerna som behövs 
för att beräkna statsandelarna för kommunde
larna inte är tillgängliga när statsandelsbeslut 
skall fattas. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi
tionen för 200 l och avses bli behandlad i 
samband med den. De förslagna lagarna av
ses träda i kraft vid ingången av 2001. 
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MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Allmänt 

Systemet med statandelar till kommunerna 
reviderades vid ingången av 1997. Då trädde 
lagen om statsandelar till kommunerna 
(114711996) i kraft samt de ändringar av 
statsandelssystemet som hade gjorts i lagen 
om planering av och statsandel för social
och hälsovården (733/ 1992), lagen om finan
siering av undervisnings- och kultur
verksamhet (70511992) samt i lagstiftningen 
om fritt bildningsarbete. I lagarna bestäms 
om principen för statsandelssystemet, enligt 
vilken kostnadsfördelningen mellan staten 
och kommunerna inte på lång sikt skall för
ändras jämfört med den situation som råder 
när lagen träder i kraft. 

Kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunen följs genom att statsandelama 
och de kalkylerade kostnader som ligger till 
grund för dem, utan minskningen 1998, samt 
förändringen av de driftsutgifter som omfat
tas av dem under ikraftträdelseåret, som är 
utgångsår, och justeringsåret jämförs på en
hetliga grunder. Justeringen omfattar de upp
giftsbaserade statsandelama som helhet obe
roende av att statsandelen för undervisnings
och kulturverksamhet kan betalas även till en 
annan huvudman för verksamheten än kom
munen. Justeringen gäller inte allmänna 
statsandelar, och principen tillämpas inte på 
kostnader som föranleds av anläggningspro
jekt eller annan kulturverksamhet än biblio
teksväsendet och inte på kalkylerade räntor, 
låneskötselutgifter eller avskrivningar. 

Bestämmelser om justering av kostnads
fördelningen mellan staten och kommunerna 
finns i 6 § lagen om statsandelar till kommu
nerna. I paragrafen sägs att de genomsnittliga 
beloppen av de uppgiftsbaserade statsande
lama eller av de belopp eller kalkylerade 
kostnader som ligger till grund för bestäm
mande av dem justeras i överensstämmelse 
med utredningarna vart fjärde år (justerings
år) så som lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården och la
gen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet stadgar. Bestämmelser om 

grunderna för fastställande av statsandelama 
finns 3 §. I 3 § 4 punkten förutsätts att den 
förskjutning i kostnadsfördelningen som 
konstaterats under justeringsåret skall beak
tas i statsandelama för följande år. 

På undervisningsministeriets förvaltnings
område omfattar justeringen av kostnads
fördelningen mellan staten och kommunerna 
för närvarande undervisningsverksamheten 
med undantag av läroavtalsutbildningen och 
de särskilda yrkesläroanstalter som drivs av 
näringslivet, samt biblioteken. I fråga om un
dervisningsverksamheten och biblioteken 
beräknas de priser per enhet som läggs till 
grund för statsandelen vartannat år på basis 
av de faktiska genomsnittliga kostnaderna. 
Mekanismen för beräkning av priserna per 
enhet bibehåller således kostnadsfördelning
en oförändrad utan vidare åtgärder. Meka
nismen för granskning av kostnadsfördel
ningen har samordnats med det justeringsför
farande som anges i 6 § lagen om statsande
lar till kommunerna så, att priserna per enhet 
beräknas på basis av de faktiska kostnaderna 
det justeringsår som anges i nämnda be
stämmelse. Den helhetsgranskning av kost
nadsfördelningen som görs vart fjärde år in
nefattar således också kostnaderna för under
visningsverksamhet och bibliotek. 

1.2. statsandel för social- och hälso
vården 

I 18 § lagen om planering av och statsandel 
för social- och hälsovården bestäms närmare 
om bibehållandet och justeringen av kost
nadsfördelningen av statsandelarna för so
cial- och hälsovården. I l mom. sägs att kost
naderna för den kommunala social- och häl
sovården fördelas mellan kommunerna och 
staten så att kommunernas andel av de kost
nader som bestäms enligt denna lag är 75,8 
procent och statens andel 24,2 procent. Enligt 
3 mom. skall kostnadsfördelningen utredas 
vart fjärde år på motsvarande sätt som det 
allmänna statsandelssystemet Om den 
genomförda kostnadsfördelningen beräknad 
på riksnivå för året före justeringsåret skiljer 
sig från situationen enligt l mom., skall be
loppen av statsandelama justeras så att kost-
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nadsfördelningen återgår till mvan enligt l 
mom. vid ingången av året efter justerings
året. Om uppgifterna för året före justerings
året då inte är tillgängliga, används uppgif
terna från föregående år. I samband med ut
redningen av kostnadsfördelningen kan den 
inbördes avvägningen av bestämningsgrun
derna för statsandelen ändras så att den mot
svarar de förändringar som inträffat i servi
cebehovet. 

statsandelen för driftskostnaderna inom 
social- och hälsovården utgörs av skillnaden 
mellan de kalkylerade kostnader som fast
ställts för kommunen och dess självfinansie
ringsandeL De kalkylerade kostnaderna be
stäms särskilt på basis av bestämningsfakto
rerna för socialvården samt hälso- och sjuk
vården samt kommunens perifera läge. I 
samband med vissa bestämningsfaktorer till
lämpas kommunspecifika koefficienter. Inom 
socialvården är koefficienterna arbetslös
hetskoefficienten och sysselsättningskoeffi
cienten, inom hälso- och sjukvården sjukfre
kvenskoefficienten. När kostnaderna för so
cialvården beräknas beaktas även antalet ar
betslösa i kommunen. För de kommuner som 
bestämts särskilt multipliceras de samman
lagda kostnaderna för socialvården och häl
so- och sjukvården ännu med en fjärrortsko
efficient 

1.3. Minskningar i statsfinansieringen 
av undervisningsverksamheten 
och biblioteken 

Som ett led i åtgärderna för att spara in på 
de offentliga utgifterna under 1993-1995 
gjordes nedskärningar i de priser per enhet 
som läggs till grund för statsandelen för un
dervisnings- och kulturverksamhet. Dessa 
procentuella nedskärningar, som baserar sig 
på specialbestämmelser i lagstiftningen, rik
tade sig till statsandelama till huvudmän för 
inrättningar inom undervisnings- och kultur
verksamhet och de minskade på motsvarande 
sätt hemkommunernas betalningsandelar till 
inrättningarnas huvudmän. Nedskärningarna 
i priserna per enhet gällde den grundläggande 
utbildningen, gymnasierna, yrkesutbildning
en, biblioteken, medborgarinstituten, musik
läroanstalterna, folkhögskolorna, idrotts
utbildningscentrema och studiecentralema. 

Med nedskärningarna i priserna per enhet 
försökte man åstadkomma inbesparingar i de 
olika funktionerna inom undervisnings- och 
kulturverksamheten. Nedskärningarna ledde 
de facto till att utgifterna minskade på hu
vudmannanivå. Som exempel kan nämnas att 
de fasta utgifterna per elev i den grundläg
gande utbildningen sjönk med ca åtta procent 
från 1990 till 1996. I gymnasiet sjönk utgif
terna då med upp till 16 procent. I och med 
att den allmänna ekonomiska situationen för
bättrats har kostnaderna för undervisnings
och kulturverksamheten åter stigit i slutet av 
1990-talet. I synnerhet i de stora städerna har 
kostnaderna för den grundläggande utbild
ningen stigit. 

Under 1996-1998 riktade sig de nya spar
åtgärderna i fråga om de offentliga utgifterna 
också inom undervisningsverksamheten en
dast till kommunerna och allmänt till den 
kommunala ekonomin. Priserna per enhet 
sänktes inte ytterligare, utan de nya inbespar
ingarna genomfördes per invånare. De tidiga
re genomförda nedskärningarna i priserna per 
enhet gällde fortfarande. Ar 1996 minskades 
statsandelen för kommunen med 262 mark 
per kommuninvånare med stöd av lagen om 
vissa regleringar av statsandehtma till kom
munerna 1996 (1443/ 1995). Ar 1997 och 
1998 genomfördes nya inbesparingar per in
vånare genom en permanent höjning av den 
kommunala finansieringsandel av undervis
ningsverksamhetens och bibliotekets drifts
kostnader som anges i lagen om finansieriqg 
av undervisnings- och kulturverksamhet. Ar 
1998 var nämnda höjning av finansierings
andelen 613 mark per kommuninvånare. Det
ta belopp justeras årligen enligt ändringen i 
kostnadsnivån och uppgår 2000 till 648 
mark. 

De nedskärningar som gjorts i priserna per 
enhet för den grundläggande utbildningen, 
gymnasierna, yrkesutbildningen, yrkes
högskolorna, biblioteken, medborgarinstitu
ten och den grundläggande konstundervis
ningen, som finansieras på basis av antalet 
undervisningstimmar, har sedan 1999 varit 
gällande med stöd av en bestämmelse i 65 § 
l mom. lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet (63511998) där 
det ges en övre gräns för priserna per enhet. 
En motsvarande bestämmelse om beräkning 
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av priserna per enhet för 1997 och 1998 in
gick också i lagen om finansiering av under
visnings- och kulturverksamhet som gällde 
före 1999. Nämnda 65 § l mom. gäller be
räkning av priserna per enhet för 1999 på ba
sis av de faktiska kostnaderna för 1997. Ef
tersom priserna per enhet för finansieringen 
av nämnda funktioner enligt finansieringsla
gen beräknas endast vartannat år på basis av 
den faktiska genomsnittliga kostnaderna, an
ger finansieringslagens 65 § 1 mom. nivån på 
priserna per enhet också för 2000. Utan lag
stiftningsåtgärder skulle de nedskärningar 
som gjorts i priserna per enhet däremot upp
höra att gälla 2001 och priserna per enhet 
borde nämnda år beräknas för respektive ut
bildningsområde på basis av de faktiska 
kostnaderna under 1999 inom utbildningsom
rådet i fråga. 

Enligt 65 § 1 mom. lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet be
räknades priserna per enhet för 1999 på basis 
av kostnaderna för 1997 så, att de priser per 
enhet som bestämts för 1999 och de statsan
delsgrunder som beräknas på basis av antalet 
elever, studerande, undervisningstimmar och 
invånare 1997, och som tillämpats vid beräk
ning av statsandelama för 1998, inte 
överskred de kalkylerade statsandelsgrunder
na för 1998 justerade med ändringen i kost
nadsnivån. Enligt nämnda paragraf motsva
rade det inbördes förhållandet mellan de pri
ser per enhet som bestämts för ovannämnda 
funktioner 1999 dessa funktioners kostnads
utfall 1997. Enligt sparbesluten i den offent
liga ekonomin sänktes dock de slutliga pri
serna per enhet jämnt utgående från hur 
mycket de kalkylerade statsandelsgrunderna 
för 1999, beräknade på basis av de verkliga 
kostnaderna, skulle ha överskridit de 1998 
tillämpade statsandelsgrunderna justerade en
ligt ändringen i kostnadsnivån. 

I folkhögskolor, idrottsutbildningscentrer 
och studiecentraler blev minskningarna i pri
serna per enhet inte gällande på det sätt som 
anges i 65 § 1 mom. lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet, utan 
priserna per enhet frystes ner på tidigare års 
nivå så att de bestämdes vara lika med före
gående års priser per enhet justerade med fi
nansårets kostnadsnivå. För närvarande base
rar sig priserna per enhet för fritt bildnings-

arbete i nämnda läroanstalter på 30 § lagen 
om fritt bildningsarbete (632/ 1998), enligt 
vilken priserna per enhet för 1998, justerade 
med den uppskattade ändringen i kostnadsni
vån, bestämdes till priser per enhet för 1999 
vid folkhögskolorna, idrottsutbildningscent
rerna och studiecentralerna. Priserna per en
het för 2000 bestämdes på motsvarande sätt 
på basis av priserna per enhet för 1999. En
ligt gällande bestämmelser skall också pri
serna per enhet för 200 l för nämnda läroan
stalter bestämmas enligt läroanstaltsform på 
basis av de faktiska genomsnittliga kostna
derna för 1999. 

På grund av ovan relaterade åtgärder och 
utgående från de kostnadsuppgifter för 1999 
som utbildningsanordnarna givit understeg 
de priser per enhet som lagts till grund för 
statsfinansieringen de faktiska kostnaderna 
per enhet för nämnda år med 12 procent i den 
grundläggande utbildningen, 9 procent i 
gymnasiet, 14 procent i yrkesutbildningen 
och 14 procent i yrkeshögskolorna. Den ge
nomsnittliga underdimensioneringen i priser
na per enhet i nämnda funktioner var 12 pro
cent. Underdimensioneringen i priserna per 
enhet i förhållande till de faktiska kostnader
na var utgående från de kostnadsuppgifter för 
1999 som utbildningsanordnarna givit 11 
procent i medborgarinstituten, 12 procent i 
den grundläggande konstundervisningen som 
finansieras på basis av antalet undervisnings
timmar och 7 procent i biblioteken. 

I fråga om den utbildning inom fritt bild
ningsarbete som ordnas i folkhögskolorna 
och studiecentralerna översteg priserna per 
enhet utgående från kostnadsuppgifterna för 
1999 de faktiska kostnaderna per enhet med 
12 procent i folkhögskolorna och 15 procent 
i studiecentralerna. I fråga om den utbildning 
inom fritt bildningsarbete som ordnas i id
rottsutbildningscentrerna var priserna per en
het 12 procent lägre än de faktiska kostna
derna per enhet 1999. 

1.4. Kostnader att beakta vid beräk
ning av priserna per enhet för un
dervisningsverksamhet 

Enligt 65 § 2 mom. lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet skall 
när priserna per enhet för grundläggande ut-
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bildning, gymnasieutbildning och yrkesut
bildning för 1999 beräknas, till de totala 
kostnaderna för 1997 samt antalet elever och 
studerande under nämnda år inte hänföras 
kostnaderna för grundläggande utbildning, 
gymnasieutbildning och grundläggande yr
kesutbildning vid övningsskolor, skolhem, 
folkhögskolor och medborgarinstitut och inte 
heller de elever och studerande som deltagit i 
nämnda utbildning. Med bestämmelsen und
vek man en situation där nämnda läroanstal
ter skulle ha blivit tvungna att retroaktivt sär
skilja kostnaderna för nämnda utbildning år 
1 997 från läroanstalternas övriga kostnader. 
Detta skulle ha åsamkat läroanstalterna oskä
ligt mycket extra arbete och det hade inte 
heller varit möjligt att säkra kostnadsuppgif
ternas tillförlitlighet. 

Bestämmelserna förutsätter däremot att 
också nämnda läroanstalters kostnader samt 
elever och studerande beaktas vid beräkning
en av priserna per enhet enligt utbildnings
form i och med beräkningen av priserna per 
enhet för 200 l. Detta förutsätter att läroan
staltema också särskiljer kostnadsuppgifterna 
enligt utbildningsform från och med 1999. 

1.5. Kommunens finansieringsandel 
vid grundläggande yrkesutbild
ning som ordnas i form av läroav
talsutbildning 

Enligt 12 § lagen om finansiering av un
dervisnings- och kulturverksamhet beviljas 
utbildningsanordnaren finansiering för 
driftskostnader inom grundläggande yrkesut
bildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning 
som ordnas i form av läroavtalsutbildning en
ligt antalet studerande och det per studerande 
bestämda priset per enhet. För den grundläg
gande yrkesutbildningen och den yrkesinrik
tade tilläggsutbildningen räknas egna pris per 
enhet. Nämnda utbildning beaktas inte i den 
per kommuninvånare beräknade finansie
ringsandelen av driftskostnader som gäller 
undervisningsverksamhet och bibliotek och 
således inte heller i kostnadsfördelningen 
mellan staten och kommunerna. Finansie
ringen av grundläggande yrkesutbildning 
som ordnas i form av läroavtalsutbildning 
avviker i detta avseende från finansieringen 
av grundläggande yrkesutbildning som ord-

nats på annat sätt. I grunden för statsandelen 
till kommunen beaktas enligt 8 § 3 punkten 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet och även i kommunens fi
nansieringsandel enligt 9 § 2 mom. för närva
rande endast grundläggande yrkesutbildning 
som inte är läroavtalsutbildning på basis av 
antalet studeranden och det pris per enhet 
som bestämts per studerande för den grund
läggande yrkesutbildningen i kommunen. 

1.6. Priset per enhet för museer 

Enligt 28 § lagen om finansiering av un
dervisnings- och kulturverksamhet skall Ull

dervisningsministeriet årligen såsom pris per 
enhet som läggs till grund för statsandelen 
till museer fastställa det för föregående år för 
museernas kalkylerade årsverken fastställda 
priset per enhet. Vid faststållandet av priset 
per enhet beaktas dock förändringarna i kost
nadsnivån och de förändringar i verksamhe
ten som statens åtgärder föranleder. Enligt 
68 § lagen om finansiering av undervisnings
och kulturverksamhet var de priser per enhet 
som fastställts för museer för 1999 lika med 
de priser per enhet som fastställts för 1998, 
justerade enligt den beräknade kostnadsnivån 
för 1999. Utgångspunkten för beräkning av 
priset per enhet för museer är således för 
närvarande priset per enhet för 1998. Priset 
per enhet är 194 634 mark per kalkylerat års
verke år 2000. 

1.7. Grunderna rör understöd enligt 
prövning och fastställaodet av 
statsandelen vid kommunindel
ning 

Enligt 13 § lagen om statsandelar till 
kommunerna kan finansieringsunderstöd en
ligt prövning beviljas en kommun som i för
sta hand på grund av exceptionella eller till
fälliga ekonomiska svårigheter är i behov av 
ökat ekonomiskt stöd. 

Det finns inga särskilda bestämmelser om 
beräkningsgrunderna för bestämningsgrun
derna för statsandelarna i sådana fall då en 
kommun delas så att den blir en del av andra 
kommuner. 
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1.8. Bedömning av nuläget 

Enligt den gällande lagen om statsandelar 
till kommunerna justeras konstaterade för
ändringar i kostnadsfördelningen mellan sta
ten och kommunerna som en post i statsande
lama för följande år. Den förändring i kost
nadsfördelningen som konstaterats vid den 
första kvartalsjusteringen förutsätter ett 
tillägg om 2 502 milj. mk i statsandelama för 
2001. 

På riksnivå har kommunernas ekonomi 
förbättrats sedan 1998, vilket beror på att 
skatteintäkterna, i synnerhet samfundsskat
ten, har ökat mera än beräknat. Det beräknas 
att kommunernas finansieringsbalans fortsät
ter att förbättras även 2001. Den övergripan
de positiva utvecklingen av kommunernas 
ekonomi gör det möjligt att periodisera ju
steringen av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna över tre år. Ett prin
cipbeslut om periodiseringen ingick i reger
ingens proposition till Riksdagen gällande 
rambeslutet för budgeten för 2001. 

Finansieringsunderstöd enligt prövning har 
av hävd använts för att minska ekonomins 
problem att anpassa sig till de minskade in
täkterna på grund av förändringar i statsan
dels- och skattegrunderna. En bestämmelse 
som motsvarar den föreslagna utvidgningen 
av grunderna för finansieringsunderstöd en
ligt prövning har gällt åren 1997-1999. 

Förfarandet för enhetlighet enligt kommun
indelningslagen ( 1196/1997) inleddes när 
den nya kommunindelningslagen trädde i 
kraft vid ingången av 1998. Vid ikraftträdan
det förbereddes inte situationer där en kom
mun delas så att den blir en del av flera 
kommuner. I sådana fall uppstår en situation 
där de uppgifter som behövs för att beräkna 
statsandelama inte är tillgängliga vid den tid
punkt då besluten om beviljande av statsan
delar skall fattas. Eftersom normalt förfaran
de inte kan tillämpas bör lagstiftningen kom
pletteras. 

2. Propositionens mål 

Syftet med denna proposition är att öka 
stabiliteten i kommunernas ekonomi genom 
att periodisera den i lag avsedda justeringen 
av kostnadsfördelningen över tre år. 

Kompletteringen av grunderna för bevil
jande av understöd enligt prövning syftar till 
att säkerställa att enskilda kommuner inte rå
kar i ekonomiska svårigheter när övergångs
perioden för statsandelsreformen är över. 

Bestämmelserna om beräkningsgrunderna 
för statsandelarna vid ändring av kommunin
delningen syftar till att säkerställa att statsan
delama till den kommun som skall upplösas 
fördelas så rättvist som möjligt mellan de 
kommuner till vilka delarna av kommunen 
ansluts. 

Syftet med propositionen är också att för
enhetliga förfarandet med kommunens finan
sieringsandel i fråga om olika sätt att ordna 
grundläggande yrkesutbildning. 

3. Föreslagna ändringar 

3.1. Ändringar som gäller lagen om 
statsandelar till kommunerna 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att en ny 32 § fogas tilllagen om statsandelar 
till kommunerna. I paragrafen föreslås bli be
stämt att justeringen av kostnadsfördelningen 
2000 skall genomföras så, att av beloppet av 
justeringen av kostnadsfördelningen skall 
hälften räknas in i statsandelama för 200 l 
och på motsvarande sätt en fjärdedel i stats
andelama för åren 2002 och 2003 så som be
stäms i lagen om planering av och statsandel 
för social- och hälsovården, lagen om finan
siering av undervisnings- och kulturverk
samhet samt i lagen om fritt bildningsarbete. 

Det totala beloppet av justeringen av kost
nadsfördelningen, 2 052 milj. mk på nivån 
för 2000, kompenseras således inom tre år. I 
fråga om undervisnings- och kulturverksam
heten avviker periodiseringen i någon mån 
från huvudregeln. 

Som ytterligare grund för beviljande av fi
nansieringsunderstöd enligt prövning föreslås 
att de särskilda ekonomiska svårigheter som 
kommunerna åsamkas av verkställigheten av 
lagen om statsandelar till kommunerna skall 
beaktas när finansieringsunderstöd beviljas 
för 2001. 

Det föreslås att lagen kompletteras med en 
bestämmelse om att statsandelarna för en 
kommun som skall upplösas får delas ut till 
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de kommuner till vilka den upplösta kommu
nen ansluts. 

3.2. Ändring av lagen om planering av 
och statsandel för social- och häl
sovården 

Det före~lås att en ny 16 b § fogas tilllagen 
om planenng av och statsandel för social
och hälsovården. I den nya paragrafen före
slås bestämmelser om bestämmande av vissa 
koefficienter som används vid beräkningen 
av statsandelen för driftskostnaderna inom 
social- och hälsovården och av den statsandel 
som beräknas på basis av antalet arbetslösa i 
kommunen, i sådana situationer där en kom
mun går samman med flera andra kommuner. 
Enligt förslaget skall koefficienterna ännu 
under det år ändringen i kommunindelningen 
träd~r i kr~ft basera sig på den gamla kom
tpunmdelnmgen och uppgifterna enligt den. 
Aret efter det år ändringen i kommunindel
ningen träder i kraft skall statsandelen där
emot beräknas så att koefficienterna för de 
nya eller utvidgade kommunerna används di
rekt. Under övergångsperioden påverkar de 
statistiska uppgifterna om befolkningen i den 
kommun som upplöses då inte de koefficien
ter som ligger till grund för bestämmandet av 
statsandelama till de nya eller utvidgade 
kommunerna. 

Förfarandet är kalkylmässigt enkelt. De 
statistiska uppgifter som används vid beräk
ningen av de olika koefficienterna kan inte 
fördelas på olika områden i den kommun 
som upplöses på ett sådant sätt som motsva
rar verkligheten. I fråga om sjukfrekvensko
efficienten används ett omfattande källmate
rial och vid beräkningen tillämpas dessutom 
uppgifterna om arbetsoförmåga för en treårs
period, vilket innebär att de statistiska upp
gifterna. ändå inte kan basera sig på samma 
befolknmgsunderlag under övergångsperio
den. Efter det år ändringen i kommunindel
~in~en träder. i kraft är användningen av sta
tistiska uppgifter om den upplösta kommu
nen således förknippad med osäkerhetsfakto
rer. 

Förfarandet ovan tillämpas på arbetslös
hetskoefficienten, sjukfrekvenskoefficienten 
och sysselsättningskoefficienten. Motsvaran-
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de förf~rande kan d~emot inte iakttas i fråga 
o.~ fJarrortsko_effictenten enligt 16 §. Om 
fJarrortskoeffictent bestämts för den kommun 
som upplöses eller för de nya eller utvidgade 
kommunerna, måste en eventuell inverkan av 
ändringen i kommunindelningen beaktas ge
nom ändringar i statsrådets separata beslut 
om fjärrortskoefficienterna för kommunerna. 

Utöver ovan nämnda koefficienter påver
kas kommunens statsandel för socialvården 
av antalet arbetslösa, som multipliceras med 
en kalkylerad kostnad som definierats sär
skilt per arbetslös. Antalet arbetslösa i den 
kommun som upplöses skall beaktas särskilt 
genom att statsandelen för de nya eller utvid
gade kommunerna höjs. Eftersom antalet ar
bet~lösa i d~n ~ommun som upplöses inte på 
basts av statistiska uppgifter exakt kan förde
las på de nya eller utvidgade kommunerna 
året efter det år då ändringen i kommunin
delningen träder i kraft, föreslås att de kalky
lerade kostnader som beräknas på basis av 
antalet arbetslösa. skall fördelas i samma pro
centuella proportton som antalet invånare i 
den kommun som upplöses överförs till de 
nya eller utvidgade kommunerna. statsande
lama till kommunerna ökar då i motsvarande 
proportion. 

Enligt 32 § planering av och statsandel för 
social- och hälsovården skall vissa bestäm
melser i lagen om statsandelar till kommu
nerna tillämpas även på förfarandet och be
slutsfattandet gällande social- och hälsovår
den. För tydlighetens skull föreslås att para
grafen kompletteras med ett omnämnande av 
den 22 a § som föreslås bli fogad till lagen 
om statsandelar till kommunerna. Paragrafen 
gäller bestämmande av statsandelama när 
kommunindelningen ändras i ovan nämnda 
special~all. De~ generella principen enligt 
22 a § Ia~ttas vtd beräkningen av de kalkyle
~ad~ social- och hälsovårdskostnaderna per 
m vanare. 

På motsvarande sätt som i de andra 
statsandelslagarna föreslås att en ny 45 b § 
fogas till lagen om planering av och statsan
del ~ör social- och hälsovården. I paragrafen 
b~stams om kostnadsfördelningen vid beräk
mngen av statsandelama för 2001-2003. 
Enligt en granskning av de uppgiftsbaserade 
kostnaderna för social- och hälsovården före
ligger det inte några särskilda skäl att ändra 
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de nuvarande vikterna i de kalkylerade kost
naderna. Det föreslås därför att beloppen en
ligt justeringen av kostnadsfördelningen rik
tas till social- och hälsovården i proportion 
till de nuvarande kalkylerade kostnaderna. 

3.3. Ändringar som gäller undervis
nings- och kulturverksamhet 

Allmänt 

I propositionen föreslås att 65 § lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet ändras för att underdimensione
ringen i priserna per enhet för undervisnings
och kulturverksamhet skall korrigeras och för 
att kostnaderna för universitetens övnings
skolor skall lämnas utanför beräkningen av 
priserna per enhet för 2001. I anslutning till 
detta föreslås att också 30 § lagen om fritt 
bildningsarbete ändras. Det föreslås att 8 9 
45 och 46 § lagen om finansiering av under~ 
visnings- och kulturverksamhet skall ändras 
och att 12 § skall upphävas på grund av att 
kommunens finansieringsandel utsträcks till 
att gäll~ grundläggande yrkesutbildning som 
ordnas 1 form av läroavtalsutbildning samt att 
68 § ändras för att det pris som läggs till 
grund för statsandelen till museerna skall hö
jas. Vidare föreslås att 11 och 12 § lagen om 
fritt bildningsarbete skall göras klarare i frå
ga om de förändringar i kostnadsnivån och i 
verksamhetens art och omfattning som beak
tas vid beräkning av priserna per enhet. 

Korrigering av underdimensioneringen i pri
serna per enhet för undervisningsverksamhet 
och bibliotek 

De nedskärningar som gjordes före 1996 på 
grund av sparåtgärderna inom statsekonomin 
i de priser per enhet som läggs till grund för 
statsfinansieringen av undervisningsverk
samhet och bibliotek avvecklas gradvis under 
åren 2001-2003 så, att priserna per enhet 
2003 motsvarar de verkliga genomsnittliga 
kostnaderna per enhet. I priserna per enhet 
föreslås en genomsnittlig nivåhöjning på fem 
procent 2001 och en genomsnittlig nivåhöj
ning på tre procent 2002. De föreslagna pro
centhöjningarna motsvarar den genomsnittli-

ga underdimensionering i priserna per enhet 
som var känd när man fattade beslut om bud
getpropositionen för 200 l. 

Arrangemanget skall gälla priserna per en
het per elev och per studerande i grundläg
gande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning 
och yrkeshögskolor, priserna per enhet per 
invånare för bibliotek samt priserna per enhet 
per undervisningstimme i medborgarinstitut 
oc~ i ~ru~dlägg~nde konstundervisning. En 
penodtsenng pa ovan angivet sätt av de 
verkställda nedskärningarna i statsandelarna 
motsvarar de anslagsramar som statsrådet 
fattat beslut om för nämnda år. 

Nedskärningarna i priserna per enhet skall 
avvecklas i fråga om ovannämnda funktioner 
under 2001 och 2002 så, att den bestämmelse 
om tak för finansieringen som avses i 65 § l 
mom. lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet skall utsträckas 
till att gälla nämnda år. Samtidigt skall dock 
det sammanlagda beloppet av de kalkylerade 
statsandelsgrunderna, vilket begränsar nivån 
på priserna per enhet, höjas 2001 med ovan
nämnda fem procent från 2000. Det samman
lagda belopp av de kalkylerade statsandels
grunderna som utgör övre gräns vid beräk
ning av priserna per enhet för 2002 skall på 
motsvarande sätt höjas med tre procent från 
2001. Vid beräkningen av priserna per enhet 
skall dessutom den uppskattade förändringen 
i kostnadsnivån för respektive finansår beak
tas enligt vad som bestäms i lagen om stats
andelar till kommunerna. Med stöd av 3 § 2 
punkten lagen om statsandelar till kommu
nerna beaktas vid beräkningen av priserna 
per enhet för 2001 såsom förändring i kost
nadsnivån endast hälften av den beräknade 
förändringen i kostnadsnivån för nämnda år. 

Vad som sagts ovan innebär att priserna per 
enhet för 2001 beräknas på basis av de fak
tiska kostnaderna för 1999 inom ramen för 
den föreslagna bestämmelsen om övre gräns. 
Det inbördes förhållandet mellan priserna per 
enhet för olika utbildningsformer förändras 
enligt den kostnadsutveckling som skett från 
1997 till 1999. Priserna per enhet för 2002 
räknas så att den bestämmelse om övre gräns 
som använts vid beräkningen av priserna per 
enhet för 2001 höjs med tre procent. Dessut
om justeras priserna per enhet på det sätt som 
förutsätts av förändringen i kostnadsnivån. 
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Det inbördes förhållandet mellan priserna per 
enhet för olika utbildningsformer ändras inte 
2002. Priserna per enhet för 2003 räknas di
rekt på basis av de faktiska genomsnittliga 
kostnaderna enligt utbildningsform, utan nå
gon bestämmelse som begränsar nivån på 
priset per enhet. 

Förslaget innebär inga ingrepp i de ned
skärningar i statsandelama som gjordes 
1996-1998 på basis av invånarantalet i 
kommunen. 

De priser per enhet som bestäms per stude
randevecka (folkhögskolorna) och per under
visningstimme (studiecentralema) och som 
tillämpas på finansieringen av utbildning 
som ordnas i folkhögskolor och i studiecen
traler som fritt bildningsarbete skall redan 
2001 justeras så att de överensstämmer med 
de verkliga kostnaderna per enhet. Eftersom 
priserna per enhet för folkhögskolorna och 
studiecentralerna utgående från kostnads
uppgifterna för 1999 är större än de verkliga 
kostnaderna, skulle priserna per enhet i folk
högskoloma sjunka med 12 procent och i 
studiecentralerna med 15 procent jämfört 
med 2000 års nivå. Eftersom antalet stude
randeveckor och undervisningstimmar, med 
vilka priserna per enhet i dessa läroanstalter 
multipliceras, dock är underdimensionerade 
jämfört med verksamhetens faktiska omfatt
ning, är det möjligt att samtidigt öka nämnda 
prestationers antal i statsbudgeten inom ra
men för anslagen. 

Enligt 30 § lagen om fritt bildningsarbete 
gäller om faststållandet av priserna per enhet 
för 1999 vid medborgarinstituten i tillämpli
ga delar vad som bestäms i 65 § lagen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet I fråga om beräkningen av priserna 
per enhet per undervisningstimme vid med
borgarinstituten, som huvudsakligen drivs av 
kommunerna, har såleds samma bestämmelse 
om övre gräns iakttagits som vid beräkningen 
av priserna per enhet för grundläggande ut
bildning, gymnasier, yrkesutbildning, yrkes
högskolor, bibliotek samt för grundläggande 
konstundervisning som finansieras på basis 
av ett kalkylerat antal undervisningstimmar. 
Det föreslås att 30 § lagen om fritt bildnings
arbete ändras så att det förfarande som före
slås ovan i motiveringen till 65 § l mom. la
gen om finansiering av undervisnings- och 

kulturverksamhet fortfarande skall tillämpas 
också vid beräkningen av priserna per enhet 
för medborgarinstituten för 2001 och 2002. 
Priserna per enhet för medborgarinstituten 
var år 1999 11 procent lägre än de faktiska 
kostnaderna per undervisningstimme nämnda 
år. 

Det föreslås dessutom att till 30 § lagen om 
fritt bildningsarbete tas in bestämmelser om 
beräkning av priset per enhet per studeran
dedygn i de riksomfattande idrottsutbild
ningscentrerna under 200 l och 2002. Enligt 
kostnadsuppgifterna för 1999 var nämnda 
pris per enhet 12 procent lägre än de faktiska 
kostnaderna per studerandedygn. Enligt för
slaget skall priset per enhet för 200 l vara 
fem procent högre än priset per enhet för 
~000 justerat med ändringen i kostnadsnivån. 
Ar 2002 skall priset per enhet vara tre pro
cent högre än det med ändringen i kostnados
nivån justerade priset per enhet för 2001. Ar 
2003 skall priset per enhet bestämmas enligt 
de faktiska kostnaderna 200 l. 

Kostnader som skall beaktas vid beräkning 
av priserna per enhet för undervisningsverk
samhet samt ändringar i kostnadsnivån och i 
verksamhetens art och omfattning 

Det föreslås att 65 § lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet änd
ras så att kostnaderna för universitetens öv
ningsskolor och nämnda skolors elever och 
studerande inte heller i fortsättningen skall 
beaktas vid beräkning av de priser per enhet 
som läggs till grund för statsfinansieringen 
av den grundläggande utbildningen och 
gymnasiet för 2001. Kostnaderna för univer
sitetens övningsskolor kan när nämnda priser 
per enhet räknas ut ännu inte på ett tillförlit
ligt sätt avskiljas från universitetens övriga 
kostnader i kostnadsunderlagen för 1999. 

Det föreslås att Il § l och 9 mom. och 12 § 
lagen om fritt bildningsarbete ändras så att av 
lagen klart framgår hur förändringen i kost
nadsnivån samt i verksamhetens art och om
fattning beaktas när priserna per enhet för lä
roanstalter för fritt bildningsarbete bestäms. 
Enligt gällande lag är det oklart hur nämnda 
omständigheter beaktas under de år då pri
serna per enhet beräknas enligt de faktiska 
genomsnittliga kostnaderna. Nivån på gäl-
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!ande priser per enhet baserar sig på ovan
nämnda 30 § om beräkning av priserna per 
enhet för 1999, vilken utfärdats som en över
gångsbestämmelse. 

Det föreslås att bestämmelserna om beak
tande av förändringen i kostnadsnivån samt i 
verksamhetens art och omfattning koncentre
ras till 11 § l mom. och 12 § l mom. lagen 
om fritt bildningsarbete. En bestämmelse 
som till innehållet motsvarar gällande 12 § 
tas in som ett 2 mom. i den föreslagna nya 
12 §. Det föreslås att de gällande bestämmel
serna i 11 § 9 mom. om beaktande av kost
nadsnivån och verksamhetens art och om
fattning under de år då priserna per enhet inte 
bestäms på basis av de faktiska kostnaderna 
skall flyttas till 11 § l mom. och 12 § l 
mo m. 

Vid beräkningen av priserna per enhet för 
medborgarinstitut, folkhögskolor, idrottsut
bildningscentrer och studiecentraler skall en
ligt förslaget förändringarna i kostnadsnivån 
samt i verksamhetens art och omfattning be
aktas enligt vad som bestäms i 3 § l och 2 
punkten samt 4 § lagen om statsandelar till 
kommunerna. Enligt 3 § l punkten och 4 § l 
mom. lagen om statsandelar till kommunerna 
beaktas en förändring i verksamhetens om
fattning eller art även i fortsättningen om den 
följer av en lag eller förordning, av sådana 
föreskrifter från en statlig myndighet som 
grundar sig på lag eller förordning eller 
statsbudgeten. Förändringen i kostnadsnivån 
beaktas enligt 3 § 2 punkten lagen om stats
andelar till kommunerna högst till det fulla 
beloppet och minst till halva beloppet av den 
beräknade förändringen i kostnadsnivån. En
ligt 4 § 2 mom. nämnda lag anses två tredje
delar av förändringen i kostnadsnivån bero 
på förändringen i förtjänstnivån och i de lö
nebundna avgifterna och en tredjedel på för
ändringen i den allmänna prisnivån. 

Kommunens finansieringsandel utsträcks till 
att gälla grundläggande yrkesutbildning som 
ordnas i form av läroavtalsutbildning 

Det föreslås att 8 § 3 punkten lagen om fi
nansiering av undervisnings- och kulturverk
samhet ändras så att också grundläggande 
yrkesutbildning som ordnas i form av läroav
talsutbildning skall beaktas i statsandels-

grunden för kommunen, på samma sätt som 
annan grundläggande yrkesutbildning. Enligt 
9 § 2 mom. i nämnda lag skall läroavtalsut
bildning härvid med avvikelse från gällande 
situation beaktas också i kommunens per in
vånare beräknade finansieringsandel av 
driftskostnader som gäller undervisnings
verksamhet och bibliotek. Det föreslås att fi
nansieringsgrunderna till denna del skall för
enhetligas i fråga om grundläggande yrkes
utbildning i form av läroavtalsutbildning och 
grundläggande yrkesutbildning i annan form. 
Den kan inte anses motiverat att sättet på vil
ket utbildningen ordnas i praktiken är avgö
rande för huruvida kommunerna är skyldiga 
att delta i kostnaderna för utbildningen. 

Enligt 9 § 2 mom. lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet skall i 
kommunens finansieringsandel också beaktas 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas i 
form av läroavtalsutbildning av samkommu
ner och privata utbildningsanordnare samt 
statliga läroanstalter, på samma sätt som an
nan grundläggande yrkesutbildning som des
sa instanser ordnar. Förslaget inverkar inte på 
finansieringen till samkommuner och privata 
utbildningsanordnare för grundläggande yr
kesutbildning som ordnas i form av läroav
talsutbildning. Finansieringen skall dock ba
sera sig på 7 § l mom. i stället för gällande 
12 § som gäller finansiering av läroavtalsut
bildningens driftskostnader. 

Att den grundläggande yrkesutbildningen i 
form av läroavtalsutbildning tas med i kom
munens statsandelsgrund och i kommunens 
finansieringsandel av kostnader som gäller 
undervisningsverksamhet och bibliotek för
utsätter att 9 § 2 mom. 3 punkten och 46 § 3 
mom. lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet, som gäller in
vesteringstillägg till anordnare av yrkes ut
bildning och huvudmän för yrkeshögskolor, 
skall ändras. Enligt lagens 9 § 2 mom. 3 
punkt uppbärs av kommunerna i samband 
med kommunens finansieringsandel i syfte 
att finansiera anläggningsprojekt inom den 
grundläggande yrkesutbildningen ett belopp 
som beräknats på det sätt som anges i nämn
da lagrum och som enligt lagens 46 § 3 mom. 
betalas till anordnare av grundläggande yr
kesutbildning som ett investeringstillägg. 
Detta förfarande gäller för närvarande inte lä-
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roavtalsutbildningen, eftersom denna utbild
ning inte alls omfattas av kommunens finan
sieringsandeL Utbetalning av investeringstill
lägg till utbildningsanordnarna när det gäller 
läroavtalsutbildning kan inte heller i fortsätt
ningen anses motiverat, eftersom huvuddelen 
av utbildningen ordnas på arbetsplatser i 
samband med praktiska arbetsuppgifter. Ut
bildningsanordnarens investeringsbehov är 
således betydligt mindre i läroavtalsutbild
ningen än i annan grundläggande yrkesut
bildning. Det föreslås därför att 9 § 2 mom. 3 
punkten och 46 § 3 mom. lagen om finansie
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
ändras så att grundläggande yrkesutbildning 
som ordnas i fom1 av läroavtalsutbildning 
inte heller i fortsättningen skall beaktas i de 
investeringstillägg som betalas till utbild
ningsanordnarna. 

Med undantag av ovannämnda förslag om 
kommunens finansieringsandel görs i propo
sitionen inga ändringar i gällande bestäm
melser om finansieringen av grundläggande 
yrkesutbildning som ordnas i form av läroav
talsutbildning, såsom beräkning av priserna 
per enhet. Om bestämmelserna om finansie
ringen av läroavtalsutbildningen i framtiden 
utvecklas till andra delar än vad som föreslås 
i denna proposition, kommer också frågan 
om att utsträcka investeringstillägget till lä
roavtalsutbildningen till omprövning. 

På grund av den föreslagna ändringen av 
8 § 3 punkten lagen om finansiering av un
dervisnings- och kulturverksamhet föreslås 
att 12 § om finansieringen av läroavtalsut
bildningens driftskostnader skall upphävas. 

Finansieringen av grundläggande yrkesut
bildning som ordnas i form av läroavtalsut
bildning skall på ovan relaterat sätt bestäm
mas enligt lagens 7-9 §. De bestämmelser 
om finansieringen av yrkesinriktad tilläggs
utbildning i form av läroavtalsutbildning som 
ingår i 12 §, som föreslås bli upphävd, flyttas 
som sådana över till en innehållsmässigt ny 
11 § i lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet på det sätt som 
föreslås i en separat proposition till riksdagen 
med förslag till lagstiftning om finansiering 
av yrkesinriktad tilläggsutbildning (RP 
/2000 rd). 

I 45 § l mom. och 46 § 5 mom. lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-

verksamhet föreslås vissa tekniska justering
ar i hänvisningsbestämmelserna till följd av 
ovan relaterade ändringar. 

Höjning av priset per enhet för museer 

Det föreslås att 68 § lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet änd
ras så att det där bestäms om det pris per en
het som skall läggas till grund för statsande
len till museer 2001. I nämnda paragraf be
stäms för närvarande om priserna per enhet 
för museer och orkestrar 1999 som ett arran
gemang i anslutning till ikraftträdandet av la
gen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet. Enligt förslaget skall pri
set per enhet per kalkylerat årsverke vid mu
seerna vara 200 200mark 2001. Detta belopp 
skall också innefatta den beräknade ändring
en i kostnadsnivån för nämnda år. Det före
slagna priset per enhet för 2001 är högre än 
vad som skulle vara möjligt om man beräk
nade det enligt gällande 28 § på basis av det 
för 2000 bestämda priset per enhet. Förslaget 
innebär en permanent höjning av det pris per 
enhet som läggs till grund för statsandelen 
till museerna. 

Från 2002 skall priserna per enhet för mu
seerna bestämmas enligt gällande 28 § på ba
sis av priserna per enhet året före finansåret 
med beaktande av förändringarna i kostnads
nivån och de förändringar i verksamheten 
som statens åtgärder föranleder. Priset per 
enhet för 2002 skall således beräknas på ba
sis av det pris per enhet som föreslås i 68 § 
för 2001. 

4. Propositionens verkningar 

I periodiserad form innebär den justering 
som skall genomföras att statsandelama för 
2001 ökar med sammanlagt l 251 milj. rnk, 
varav kommunernas andel är l 068 milj. mj<., 
i genomsnitt ca 208 mk per invånare. Ar 
2002 är motsvarande justering, på nivån för 
2001, 708 milj.mk. Genom de andelar som 
fogas till stadsandelama åren 2002 och 2003 
kommer den återstående delen av justeringen 
av kostnadsfördelningen att genomföras. På 
nivån för 2000 är justeringen av kostnadsför
delningen till fullt belopp 2 502 milj. mk. 

De på basis av statistiska uppgifter justera-
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de kostnader som berättigar till statsandel för 
social- och hälsovården var 1998 något över 
3,6 mrd. mk större än de kalkylerade kostna
derna. Den ökning till fullt belopp av stats
andelen för social- och hälsovården som på 
basis av detta behövs för att bevara kostnads
fördelningen uppgår med en indexfqrhöjning 
på l ,2 procent till ca 921 milj. mk. Okningen 
har beräknats enligt ovan nämnda 24,2 pro
cent. Enligt propositionen riktas ca 461 milj. 
mk av ökningen till år 2001 och ca 230 milj. 
mk till år 2002 och 2003. 

Avvecklande av de nedskärningar som 
gjorts i priserna per enhet på grund av spar
åtgärderna i den offentliga ekonomin medför 
en ökning av den finansiering som beviljas 
kommuner och andra anordnare av undervis
nings- och kulturtjänster för undervisnings
verksamhet och bibliotek med sammanlagt 
ca 796 miljoner mark 2001 och med ytterli
gare ca 480 miljoner mark sammanlagt 2002. 
Från och med 2003 bestäms nivån på priser
na per enhet enligt de faktiska genomsnittliga 
kostnaderna, vilket innebär att utvecklingen i 
fråga om statsandelsbeloppet beror på kost
nadsutvecklingen. 

Den föreslagna höjningen av priserna per 
enhet ökar kommunernas finansieringsandel 
för undervisningsverksamhetens och biblio
tekets driftskostnader med sammanlagt 600 
miljoner mark 2001 och med ytterligare 362 
miljoner mark sammanlagt 2002. 

När man beaktar den föreslagna korriger
ingen i eftersläpningen i priserna per enhet, 
de faktiska kostnaderna för 1999 och den be
räknade ändringen i kostnadsnivån för 200 l, 
stiger priserna per enhet år 200 l med i ge
nomsnitt 6 procent i grundläggande utbild
ning, i genomsnitt 3 procent i gymnasier, i 
genomsnitt 8 procent i yrkesutbildning, i ge
nomsnitt 8 procent i yrkeshögskolor, i ge
nomsnitt 6 procent i grundläggande konstun
dervisning som finansieras på basis av antalet 
undervisningstimmar, i genomsnitt 5 procent 
i medborgarinstitut och i genomsnitt 6 pro
cent i riksomfattande idrottsutbildningscen
trer. Priset per enhet för bibliotek sjunker 
med l procent. Priset per enhet för folkhög
skolor sjunker med 12 procent och priset per 
enhet för studiecentraler med 15 procent. 

Genom att den grundläggande yrkesutbild
ning som ordnas i form av läroavtalsutbild-

ning tas med i kommunens finansieringsan
del för undervisningsverksamhetens och bib
liotekets kostnader minskar kommunens 
statsandelar med ca 158 miljoner mark 2001. 
I och med förslaget ändras kostnadsfördel
ningen mellan staten och kommunerna till 
statens förmån med motsvarande belopp. 
Förslaget har beräknats utgående från anta
gandet att nämnda utbildning 200 l ordnas för 
12 000 studerande och att priset per enhet per 
studerande är 30 577 mark. 

Att den grundläggande yrkesutbildningen i 
form av läroavtalsutbildning tas med i kom
munens finansieringsandel inverkar inte på 
utbildningens volym, eftersom finansierings
andelen per kommuninvånare är lika stor i 
alla kommuner. Omfattningen på den utbild
ning som en enskild kommun ordnar inverkar 
således inte på denna kommuns finansie
ringsandeL 

Förslaget till höjningen av priset per enhet 
för museer innebär en ökning av statsandelen 
för museer med ca 2 miljoner mark per år. 

De ovannämnda talen innehåller en index
förhöjning av statsandelarna på l ,2 procent, 
där hälften av den uppskattade höjningen av 
kostnadsnivån för 2001, 3,1 procent, har be
aktats liksom den justering på -0,4 procent 
som görs på basis av förändringen i den fak
tiska kostnadsnivån för 1999. Indexförhöj
ningen ökar statsandelarna med 340 milj. mk, 
varav kommunernas andel är 303 milj. mk. 

Enligt propositionen uppgår de kalkylerade 
statsandelarna inom statsandelssystemet, 
jämte utjämningsposter, till sammanlagt 
25 7 49 milj. mk år 200 l, i genomsnitt ca 
5 000 mk per invånare. statsandelarnas bety
delse för kommunerna varierar betydligt från 
kommun till kommun. I sammanlagt ca 230 
kommuner utgör statsandelarna minst en 
tredjedel av inkomstfinansieringen, som be
står av det totala beloppet av skatteinkomster 
och statsandelar. Den stabiliserande effekt 
som justeringen av kostnadsfördelningen har 
på ekonomin gäller i synnerhet kommuner 
där statsandelarna är av stor betydelse för in
komstfinansieringen. Finansieringsbalansen 
påverkas dock också av andra faktorer, t.ex. 
kommunvisa förändringar i utgiftsbehoven 
och beskattningsgrunderna. 

Bestämmelsen om att finansieringsunder
stöd enligt prövning kan användas för att 
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lindra de särskilda ekonomiska svårigheter 
som verkställigheten av statsandelssystemet 
åsamkar kommunerna syftar till att skapa be
redskap för att stöda i första hand sådana 
kommuner där utbetalningen av övergångsut
jämningstillägg för statsandelsreformen upp
hör 2001. Det finns 28 sådana kommuner och 
beloppet av de utjämningstillägg som upphör 
uppgår till sammanlagt 48 milj. mk år 2001. 
Propositionen påverkar inte beloppet av fi
nansieringsunderstöd enligt prövning. 

Den föreslagna bestämmelsen om utbetal
ning av statsandelar i samband med att 
kommunindelningen ändras har inte några 
väsentliga ekonomiska verkningar. 

Propositionen har inte några verkningar i 
fråga om organisation eller personal. 

5. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag i samarbete med inrikesministeriet, so
cial- och hälsovårdsministeriet samt under
visningsministeriet Ärendet har behandlats i 
delegationen för kommunal ekonomi och 
kommunalförvaltning. 

6. Andra omständigheter som 
inverkat på propositionens 
innehåll 

Propositionen hänför sig till budgetproposi
tionen för 2001 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Det föreslås att 12 § lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet, vil
ken gäller finansiering av läroavtalsutbild
ningens driftskostnader, slopas. I paragrafen 
finns även bestämmelser om finansieringen 
av yrkesinriktad tilläggsutbildning som ord
nas i form av läroavtalsutbildning. A v sikten 
är att bestämmelserna utan ändringar skall 
överföras till Il §, som revideras särskilt. Pa
ragrafen avses bli reviderad så, att den all
mänt gäller finansiering av driftskostnaderna 
för yrkesinriktad tilläggsutbildning. Däri in
går finansiering av yrkesinriktad tilläggsut
bildning som ordnas i form av läroavtalsut
bildning. Förslaget om revidering av Il § in
går i en särskild proposition till riksdagen 
med förslag till lagstiftning om finansiering 
av yrkesinriktad tilläggsutbildning. Om pro
positionen i fråga inte leder till att Il § revi
deras i enlighet med förslaget, bör bestäm
melserna om finansiering av yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro
avtalsutbildning i nuvarande form tas in i 
12 §, som enligt denna proposition föreslås 
upphävd. 

7. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l januari 
2001. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

l. 
Lag 

om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (114711996) 30 § 

och 
fogas tilllagen nya 22 a och 32 § som följer: 

?kap. 

Särskilda stadganden 

22 a§ 

Bestämmande av statsandelarna vid vissa 
ändringar i kommunindelningen 

När kommuner slås samman med två eller 
flera kommuner beräknas i fråga om den 
kommun som upplöses statsandelama och ut
jämningen av statsandelama för de nya eller 
utvidgade kommunerna på basis av de upp
gifter för den kommun som upplöses vilka 
ligger till grund för bestämmandet av stats
andelama det år som ändringen i kommunin
delningen träder i kraft. 

För det år ändringen av kommunindelning
en träder i kraft delas de statsandelar som av
ses i l mom. mellan de nya eller utvidgade 
kommunerna i samma proportion som antalet 
invånare i den kommun som upplöses förde
lar sig mellan de övriga kommuner som änd
ringen i kommunindelningen gäller. 

Inom undervisnings- och kulturverksamhe
ten beviljas den på det kalkylerade antalet 
studerande, undervisningstimmar och årsver
ken baserade statsandelen de kommuner som 
vid ändring av kommunindelningen åläggs 
att ordna tjänsterna i fråga. 

Som grund för invånarantalet i områdena i 
kommunen betraktas de i befolkningsdatala
gen avsedda befolkningsuppgifterna i slutet 
av augusti under fastställelseåret 

Vad som bestäms i denna paragraf tilläm
pas det år ändringen av kommunindelningen 
träder i kraft på alla statsandelar samt det år 
ändringen i kommunindelningen träder i 
kraft och året därpå på utjämningen av skat
teinkomstema och på grunderna för statsan
delama för anläggningskostnader. 

30 § 

Finansieringsunderstöd 2001 

Utöver vad som bestäms i 13 § beaktas vid 
beviljandet av finansieringsunderstöd för 
200 l även de särskilda ekonomiska svårighe
ter som verkställigheten av denna lag åsam
kar kommunerna. 

32 § 

Justering av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna 2000 

Utan hinder av 3 § 4 punkten justeras kost
nadsfördelningen 2000 så, att i statsandelama 
för 2001 inräknas hälften och i statsandelama 
för 2002 och 2003 för vartdera året en fjär
dedel av det totala beloppet av justeringen av 
kostnadsfördelningen så som bestäms i lagen 
om planering av och statsandel för social
och hälsovården, lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet samt i 
lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). 
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Denna lag träder i kraft den 20 . 
De åtgärder för faststållandet av statsande

larna för 2001 som verkställigheten av lagen 

2. 

förutsätter får vidtas innan lagen träder 
kraft. 

Lag 

om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovår

den (733/ 1992) 32 §, sådan den lyder i lag 1150/1996, samt 
fogas tilllagen nya 16 b och 45 b§ som följer: 

16 b§ 

Bestämmande av vissa koefficienter och be
aktande av antalet arbetslösa vid ändring i 

kommunindelningen 

I samband med ändring i kommunindel
ningen enligt 22 a § lagen om statsandelar till 
kommunerna tillämpas vid beräkningen av 
statsandelama för det år då ändringen i 
kommunindelningen träder i kraft de koeffi
cienter som avses i 13-15 § i denna lag och 
som baserar sig på kommunindelningen året 
innan. När statsandelama för senare år be
räknas används uppgifterna för de nya eller 
utvidgade kommunerna vid beräkningen av 
koefficienterna. 

De i 12 § 2 mom. avsedda kostnader som 
beräknas på basis av antalet arbetslösa i 
kommunen fördelas vid beräkningen av 
statsandelen för året efter det år då ändringen 
i kommunindelningen träder i kraft mellan de 
nya eller utvidgade kommunerna i en pro
portion som motsvarar ändringarna per invå
nare under det år ändringen i kommunindel
ningen träder i kraft. 

209268R 

32 § 

Tillämpningen av vissa bestämmelser i 
statsandelslagen 

På fastställande av resurser och betalningen 
av statsandel tillämpas dessutom följande be
stämmelser i statsandelslagen: 

l) bestämmelserna i 14 § om förhandlings
förfarande, 

2) bestämmelserna i 16 §om beviljande av 
statsandel och finansieringsunderstöd samt 
om fastställande av den på skatteinkomst ba
serade utjämningen av statsandelama, 

3) bestämmelserna i 17 §om utbetalning, 
4) bestämmelserna i 18 § om betalning av 

utebliven förmån, 
5) bestämmelserna i 19 § om återbetalning 

av grundlös förmån, 
6) bestämmelserna i 20 § om upphörande 

av betalningsskyldighet, 
7) bestämmelserna i 22 a § om bestäm

mande av statsandelama vid vissa ändringar i 
kommunindelningen. 
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45 b§ 

Justering av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna 2000 

Utan hinder av 18 § 3 mom. justeras kost
nadsfördelningen 2000 så att i statsandelarna 
för 200 l inräknas hälften och i statsandelarna 
för 2002 och 2003 för vartdera året en fjär-

3. 

dedel av beloppet av justeringen av kostnads
fördelningen. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
De åtgärder för fastställaodet av statsande

larna för 200 l som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksam

het (63511998) 12 §, 
ändras 8 § 3 punkten, 9 § 2 mom. 3 punkten, 45 § l mom., 46 § 3 och 5 mom., 57 § l mom. 

3 punkten samt 65 och 68 §, samt 
fogas till 57 § l mom. en ny 3 a-punkt som följer: 

8§ 

Grunden för statsandelen till kommunen 

Grunden för statsandelen till kommunen 
fås genom sammanräkning av 

3) produkten av antalet studerande i av 
kommunen ordnad grundläggande yrkesut
bildning samt de priser per enhet per stude
rande som beräknats särskilt för utbildning 
som ordnas i form av läroavtalsutbildning 
och annan grundläggande yrkesutbildning, 

9§ 

Kommunens finansieringsandel av drifts
kostnader som gäller undervisningsverksam

het och bibliotek 

Vid beräkning av kommunens finansie
ringsandel sammanräknas alla de statsan-

delsgrunder till kommunerna som avses i 8 § 
1-4 och 6 punkten och till det på så sätt er
hållna beloppet adderas 

3) på grund av kostnader som föranleds av 
anläggningsprojekt, tio procent av det belopp 
som fås när produkterna av antalet studeran
de i yrkeshögskolor och i annan grundläg
gande yrkesutbildning än läroavtalsutbild
ning samt de i enlighet med 16 § fastställda 
genomsnittliga beloppen av priserna per en
het för yrkeshögskolor och grundläggande 
yrkesutbildning minskas med statsandels
grunderna uträknade med stöd av de i 19 § 5 
mom. och 20 § 5 mom. avsedda årshyror som 
fastställts för utbildningsanordnarna som 
grund för beräkning av statsandelen. 

45 § 

Beviljande och justering av finansiering 

statsbidragsmyndigheten beviljar utan an
sökan kommunen eller någon annan anordna-
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re av verksamhet enligt någon av de lagar 
som nämns i l § den statsandel som avses i 6 
och 13-15 § samt den finansiering för 
driftskostnader som avses i 7 och 11 § så 
som bestäms i 16 § 2 mom. lagen om stats
andelar till kommunerna. 

46 § 

Utbetalning av finansiering för driftskostna
der 

Till den finansiering som betalas till anord
nare av yrkesutbildning adderas på basis av 
kostnader för anläggningsprojekt ett belopp 
som är 43 procent av det belopp som fås när 
produkten av utbildningsanordnarens stude
randeantal och det genomsnittliga belopp för 
priserna per enhet som fastställt~ ~ör yrkesut
bildning i enlighet med 16 § dtvtderad med 
tio minskas med de statsandelsgrunder som 
beräknats på basis av de årshyror som fast
ställts för utbildningsanordnaren med stöd av 
19 § 5 mom. som grund för be~äkning av 
statsandelen. Härvid beaktas dock mte antalet 
studerande i yrkesutbildning som ordnas i 
form av läroavtalsutbildning. Det belopp som 
skall adderas till finansieringen till huvud
mannen för en yrkeshögskola beräknas på 
motsvarande sätt på basis av antalet stude
rande, det genomsnittliga belopp för priserna 
per enhet som fastställts för yrkeoshögskolor
na i enlighet med 16 § och den arshyra som 
fastställts för yrkeshögskolan med stöd av 20 
§ 5 mom. som grund för beräkning av stats
andelen. 

Om den statsandelsgrund för kommunen 
om vilken bestäms i 8 § och till vilken adde
rats det belopp enligt 3 mom. som beräknats 
på basis av kostnader för anläggningsprojekt, 
den finansiering som beviljas kommunen en
ligt 11 § 2 och 3 mom . .' den statsa~del som 
beviljas kommunen enhgt 13-15 § och de 
belopp som skall betalas till kommunen en
ligt 4 mom., är mindre än de belopp som be
räknats enligt 9 och l O §, skall kommunen 
betala skillnaden till staten i två poster, den 
första posten före utgången av juli under fi-

nansåret och den andra posten före utgången 
av februari det år som följer efter finansåret 

57§ 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen 
om statsandelar till kommunerna 

På finansiering som avses i denna lag skal~ 
dessutom tillämpas följande bestämmelser 1 

lagen om statsandelar till kommunerna: 

3) 20 § om när betalningsskyldigheten för
faller, 

3 a ) 22 a § om bestämmande av statsande
lama vid vissa ändringar i kommunindel
ningen, samt 

65 § 

De genomsnittliga beloppen för priserna per 
enhet och priserna per enhet 2001 och 2002 

De genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet som avses i 16 § samt de priser per en
het som avses i 17-20 §, 21 § 2 mom. och 
24 § beräknas för 2001 och 2002 så som be
stäms i denna paragraf. 

De genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet och priserna per enhet för 2001 beräk
nas på basis av de faktiska totalkostnaderna 
för 1999 så att de statsandelsgrunder som be
räknas på basis av priserna per enhet för 
2001 och antalet elever, studerande, under
visningstimmar och invånare 1999, samman
lagt motsvarar de sammanlagda kalkylerade 
statsandelsgrunder för 2000 som beräknats 
enligt lagen om finansiering av undervis: 
nings- och kulturverksamhet (635/1998) pa 
basis av samma antal elever, studerande, un
dervisningstimmar och invånare för 2000 för 
de funktioner som avses i de lagrum som 
nämns ovan i l mom., justerade med änd
ringen i kostnadsnivån och höjda med fem 
procent. 

Vid beräkning av priserna per enhet för 
2002 höjs de genomsnittliga beloppen för 
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priserna per enhet för 200 l, vilka justerats 
med ändringen i kostnadsnivån, med tre pro
cent. 

Utan hinder av 17 och 18 § skall när pri
serna per enhet för grundläggande utbildning 
och gymnasieutbildning för 200 l beräknas 
till de totala kostnaderna för 1999 samt anta
let elever och studerande under 1999 inte 
hänföras kostnaderna för grundläggande ut
bildning och gymnasieutbildning vid univer
sitetens övningsskolor och inte heller de ele
ver och studerande som deltagit i nämnda ut
bildning. 

4. 

68 § 

Priset per enhet för museer 2001 

Det pris per enhet som läggs till grund för 
statsandelen för museernas driftskostnader är 
200 200 mark per kalkylerat årsverke år 
2001. 

Qenna lag träder i kraft den 20 . 
Atgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Lag 

om ändring av lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete ( 63211998) 11 § l och 9 mo m. 

samt 12 och 30 § som följer: 

11 § 

Pris per enhet 

Vederbörande ministerium bestämmer pri
serna per enhet per studerandevecka, stude
randedygn, studerandedag, undervisnings
timme och studiecirkeltimme för det följande 
året. Priserna per enhet bestäms enligt den 
beräknade kostnadsnivån för finansåret 

Under andra år än de som avses i 2-5 
mom. bestäms priset per enhet så att det är 
lika med priset per enhet för föregående år. 

12 § 

Förändringen i kostnadsnivån samt i verk
samhetens omfattning och art 

Vid beräkningen av priserna per enhet be-

aktas förändringen i kostnadsnivån samt i 
verksamhetens omfattning och art med iakt
tagande i tillämpliga delar av vad som be
stäms i 3 § l och 2 punkten samt 4 § lagen 
om statsandelar till kommunerna 
(114711996). 

Om kostnadsnivån har förändrats väsentligt 
jämfört med den nivå på basis av vilken 
driftskostnadernas pris per enhet har be
stämts, kan vederbörande ministerium beakta 
detta vid bestämmandet av priset per enhet 
för det följande året. 

30 § 

Priserna per enhet för medborgarinstitut och 
idrottsutbildningscentrer 2001 och 2002 

Om faststäBandet av priserna per enhet för 
2001 och 2002 vid medborgarinstituten gäll
er i tillämpliga delar vad som bestäms i 65 § 
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lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (63511998). 

Priserna per enhet för riksomfattande id
rottsutbildningscentrer för 2001 räknas så att 
det för 2000 bestämda priset per enhet, juste
rat med ändringen i kostnadsnivån, höjs med 
fem procent. För 2002 beräknas priserna per 
enhet så att det för 200 l bestämda priset per 

Helsingfors den 6 oktober 2000 

enhet, justerat med ändringen i kostnadsni
vån, höjs med tre procent. 

Qenna lag träder i kraft den 20 
Atgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Region- och kommunminister Martti Korhonen 
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Lag 

Bilaga 
Parallelltexter 

om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996) 30 § 

och 
fogas tilllagen nya 22 a och 32 § som följer: 

Gällande lydelse F öreslagen lydelse 

7kap. 

Särskilda stadganden 

22 a§ 

Bestämmande av statsandelarna vid vissa 
ändringar i kommunindelningen 

När kommuner slås samman med två eller 
flera kommuner beräknas i fråga om den 
kommun som upplöses statsandelarna och 
utjämningen av statsandelarna för de nya 
eller utvidgade kommunerna på basis av de 
uppgifter för den kommun som upplöses vil
ka ligger till grund för bestämmandet av 
statsandelarna det år som ändringen i 
kommunindelningen träder i kraft. 

För det år ändringen av kommunindel
ningen träder i kraft delas de statsandelar 
som avses i l mom. mellan de nya eller ut
vidgade kommunerna i samma proportion 
som antalet invånare i den kommun som 
upplöses fördelar sig mellan de övriga 
kommuner som ändringen i kommunindel
ningen gäller. 

Inom undervisnings- och kulturverksam
heten beviljas den på det kalkylerade antalet 
studerande, undervisningstimmar och års
verken baserade statsandelen de kommuner 
som vid ändring av kommunindelningen 
åläggs att ordna tjänsterna i fråga. 

Som grund för invånarantalet i områdena 
i kommunen betraktas de i befolkningsdata
lagen avsedda befolkningsuppgifterna i slu
tet av augusti under fastställelseåret. 
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Gällande lydelse 

30 § 

Finansieringsunderstöd 1997-1999 

Utöver vad 13 § stadgar beaktas vid bevil
jandet av finansieringsunderstöd för 1997-
1999 även de särskilda ekonomiska svårig
heter som verkställigheten av denna lag 
åsamkar kommunerna. 

F öreslagen lydelse 

Vad som bestäms i denna paragraf tilläm
pas det år ändringen av kommunindelning
en träder i kraft på alla statsandelar samt 
det år ändringen i kommunindelningen trä
der i kraft och året därpå på utjämningen av 
skatteinkomsterna och på grunderna för 
statsandelarna för anläggningskostnader. 

30 § 

Finansieringsunderstöd 200 l 

Utöver vad som bestäms i 13 § beaktas 
vid beviljandet av finansieringsunderstöd 
för 2001 även de särskilda ekonomiska svå
righeter som verkställigheten av denna lag 
åsamkar kommunerna. 

32 § 

Justering av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna 2000 

Utan hinder av 3 § 4 punkten justeras 
kostnadsfördelningen 2000 så, att i statsan
delarna för 2001 inräknas hälften och i 
statsandelarna för 2002 och 2003 för vart
dera året en fjärdedel av det totala beloppet 
av justeringen av kostnadsfördelningen så 
som bestäms i lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården, la
gen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet samt i lagen om fritt bild
ningsarbete ( 632/1998 ). 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
De åtgärder för fastsfällandet av statsan

delarna för 2001 som verkställigheten av 
lagen förutsätter får vidtas innan lagen trä
der i kraft. 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovår

den (733/1992) 32 §, sådan den lyder i lag 1150/1996, samt 
fogas tilllagen nya 16 b och 45 b § som följer: 

Gällande lydelse 

32 § 

Tillämpningen av vissa stadganden i stats
andelslage 

På fastställande av resurser och betalning
en av statsandel tillämpas dessutom följande 
stadganden i statsandelslagen: 

l) stadgandet i 14 § om förhandlings förfa
rande, 

Föreslagen lydelse 

16 b§ 

Bestämmande av vissa koefficienter och be
aktande av antalet arbetslösa vid ändring i 

kommunindelningen 

I samband med ändring i kommunindel
ningen enligt 22 a § lagen om statsandelar 
till kommunerna tillämpas vid beräkningen 
av statsandelarna för det år då ändringen i 
kommunindelningen träder i kraft de koeffi
cienter som avses i 13-15 § i denna lag 
och som baserar sig på kommunindelningen 
året innan. När statsandelarna för senare år 
beräknas används uppgifterna för de nya el
ler utvidgade kommunerna vid beräkningen 
av koefficienterna. 

De i 12 § 2 mom. avsedda kostnader som 
beräknas på basis av antalet arbetslösa i 
kommunen fördelas vid beräkningen av 
statsandelen för året efter det år då änd
ringen i kommunindelningen träder i kraft 
mellan de nya eller utvidgade kommunerna 
i en proportion som motsvarar ändringarna 
per invånare under det år ändringen i kom
munindelningen träder i kraft. 

32 § 

Tillämpningen av vissa bestämmelsen i 
statsandelslage 

På fastställande av resurser och betalning
en av statsandel tillämpas dessutom följande 
bestämmelser i statsandelslagen: 

l) bestämmelserna i 14 § om förhand
lingsförfarande, 



RP 13812000 rd 25 
Föreslagen lydelse 

2) stadgandet i 16 § om beviljande av 
statsandel och finansieringsunderstöd samt 
om fastställande av den på skatteinkomst 
baserade utjämningen av statsandelarna, 

3) stadgandet i 17 §om utbetalning, 
4) stadgandet i 18 § om betalning av ute

bliven förmån, 
5) stadgandet i 19 § om återbetalning av 

grundlös förmån, samt 
6) stadgandet i 20 § om upphörande av be

talningssky ldighet. 

209268R 

Gällande lydelse 

2) bestämmelserna i 16 § om beviljande 
av statsandel och finansieringsunderstöd 
samt om fastställande av den på skattein
komst baserade utjämningen av statsande
larna, 

3) bestämmelserna i 17 § om utbetalning, 
4) bestämmelserna i 18 § om betalning av 

utebliven förmån, 
5) bestämmelserna i 19 § om återbetalning 

av grundlös förmån, 
6) bestämmelserna i 20 § om upphörande 

av betalningsskyldighet, 
7) bestämmelserna i 22 a § om bestäm

mande av statsandelarna vid vissa ändring
ar i kommunindelningen. 

45 b§ 

Justering av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna 2000 

Utan hinder av 18 § 3 mom. justeras kost
nadsfördelningen 2000 så att i statsande
larna för 2001 inräknas hälften och i stats
andelarna för 2002 och 2003 för vartdera 
året en fJärdedel av beloppet av justeringen 
av kostnadsfördelningen. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
De åtgärder för fastställandel av statsan

delarna för 2001 som verkställigheten av 
lagen förutsätter får vidtas innan lagen trä
der i kraft. 
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3. 
Lag 

om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksam

het (635/1998) 12 §, 
ändras 8 § 3 punkten, 9 § 2 mom. 3 punkten, 45 § 1 mom., 46 § 3 och 5 mom., 57 § l mom. 

3 punkten samt 65 och 68 §, samt 
fogas till 57 § 1 mom. en ny 3 a-punkt som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 

Grunden för statsandelen till kommunen 

Grunden för statsandelen till kommunen 
fås genom sammanräkning av 

3) produkten av antalet studerande i av 
kommunen ordnad grundläggande yrkesut
bildning som inte är läroavtalsutbildning 
samt det pris per enhet som bestämts per 
studerande för den grundläggande yrkesut
bildningen i kommunen, 

Grunden för statsandelen till kommunen 
fås genom sammanräkning av 

3) produkten av antalet studerande i av 
kommunen ordnad grundläggande yrkesut
bildning samt de priser per enhet per stude
rande som beräknats särskilt för utbildning 
som ordnas i form av läroavtalsutbildning 
och annan grundläggande yrkesutbildning, 

9§ 

Kommunens finansieringsandel av driftskostnader som gäller undervisningsverksamhet och 
bibliotek 

Vid beräkning av kommunens finansie
ringsandel sammanräknas alla de statsan
delsgrunder till kommunerna som avses i 8 
§ 1-4 och 6 punkten och till det på så sätt 
erhållna beloppet adderas 

3) på grund av kostnader som föranleds av 
anläggningsprojekt, tio procent av det be
lopp som fås när produkterna av antalet stu
derande i grundläggande yrkesutbildning 
och yrkeshögskolor samt de med stöd av 16 
§ fastställda genomsnittliga beloppen av pri
serna per enhet för grundläggande yrkesut-

Vid beräkning av kommunens finansie
ringsandel sammanräknas alla de statsan
delsgrunder till kommunerna som avses i 8 
§ 1-4 och 6 punkten och till det på så sätt 
erhållna beloppet adderas 

3) på grund av kostnader som föranleds av 
anläggningsprojekt, tio procent av det be
lopp som fås när produkterna av antalet stu
derande i yrkeshögskolor och i annan 
grundläggande yrkesutbildning än läroav
talsutbildning samt de i enlighet med 16 § 
fastställda genomsnittliga beloppen av pri-
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Gällande lydelse 

bildning och yrkeshögskolor minskas med 
statsandelsgrunderna uträknade med stöd av 
de i 19 § 5 mom. och 20 § 5 mom. avsedda 
årshyror som fastställts för utbildningsan
ordnarna som grund för beräkning av stats
andelen. 

12 § 

Finansiering av läroavtalsutbildningens 
driftskostnader 

För driftskostnader inom grundläggande 
yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggs
utbildning som ordnas i form av läroavtals
utbildning beviljas utbildningsanordnaren 
finansiering till det belopp som fås när 
antalet studerande som får nämnda ut
bildning multipliceras med de pris per enhet 
som beräknats särskilt för grundläggande 
yrkesutbildning och särskilt för yrkesinrik
tad tilläggsutbildning. 

45 § 

Beviljande och justering av finansiering 

statsbidragsmyndigheten beviljar utan an
sökan kommunen eller någon annan anord
nare av verksamhet enligt någon av de lagar 
som nämns i 1 § den statsandel som avses i 
6 och 13-15 § samt den finansiering för 
driftskostnader som avses i 7, 11 och 12 § så 
som bestäms i 16 § 2 mom. lagen om stats
andelar till kommunerna. 

Föreslagen lydelse 

serna per enhet för yrkeshögskolor och 
grundläggande yrkesutbildning minskas 
med statsandelsgrunderna uträknade med 
stöd av de i 19 § 5 mom. och 20 § 5 mom. 
avsedda årshyror som fastställts för utbild
ningsanordnarna som grund för beräkning 
av statsandelen. 

12 § 

Finansiering av läroavtalsutbildningens 
driftskostnader 

(upphävs) 

45 § 

Beviljande och justering av finansiering 

statsbidragsmyndigheten beviljar utan an
sökan kommunen eller någon annan anord
nare av verksamhet enligt någon av de lagar 
som nämns i l § den statsandel som avses i 
6 och 13-15 § samt den finansiering för 
driftskostnader som avses i 7 och 11 § så 
som bestäms i 16 § 2 mom. lagen om stats
andelar till kommunerna. 

46 § 

Utbetalning av finansiering för drijiskostnader 

Till den finansiering som betalas till an
ordnare av yrkesutbildning adderas på basis 
av kostnader för anläggningsprojekt ett be
lopp som är 43 procent av det belopp som 
fås när produkten av utbildningsanordnarens 

Till den finansiering som betalas till an
ordnare av yrkesutbildning adderas på basis 
av kostnader för anläggningsprojekt ett be
lopp som är 43 procent av det belopp som 
fås när produkten av utbildningsanordnarens 
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studerandeantal och det genomsnittliga be
lopp för priserna per enhet som fastställts 
för yrkesutbildning med stöd av 16 § divide
rat med tio minskas med de statsandels
grunder som beräknats på basis av de årshy
ror som fastställts för utbildningsanordnaren 
med stöd av 19 § 5 mom. som grund för be
räkning av statsandelen. Det belopp som 
skall adderas till finansieringen till huvud
mannen för en yrkeshögskola beräknas på 
motsvarande sätt på basis av antalet stude
rande, det genomsnittliga belopp för priser
na per enhet som fastställts för yrkeshögsko
lorna med stöd av 16 § och den årshyra som 
fastställts för yrkeshögskolan med stöd av 
20 § 5 mom. som grund för beräkning av 
statsandel en. 

Om den statsandelsgrund för kommunen 
om vilken bestäms i 8 § och till vilken adde
rats det belopp enligt 3 mom. som beräknats 
på basis av kostnader för anläggnings
projekt, den statsandel som beviljas kom
munen med stöd av 12-15 § och de belopp 
som skall betalas till kommunen med stöd 
av 4 mom., är mindre än de belopp som be
räknats enligt 9 och l O §, skall kommunen 
betala skillnaden till staten i två poster, den 
första posten före utgången av juli under fi
nansåret och den andra posten före utgången 
av februari det år som följer efter finansåret 

Föreslagen lydelse 

studerandeantal och det genomsnittliga be
lopp för priserna per enhet som fastställts 
för yrkesutbildning i enlighet med 16 § di
viderad med tio minskas med de statsan
delsgrunder som beräknats på basis av de 
årshyror som fastställts för utbildningsan
ordnaren med stöd av 19 § 5 mom. som 
grund för beräkning av statsandelen. Härvid 
beaktas dock inte antalet studerande i yr
kesutbildning som ordnas i form av läroav
talsutbildning. Det belopp som skall adderas 
till finansieringen till huvudmannen för en 
yrkeshögskola beräknas på motsvarande sätt 
på basis av antalet studerande, det genom
snittliga belopp för priserna per enhet som 
fastställts för yrkeshögskolorna i enlighet 
med 16 § och den årshyra som fastställts för 
yrkeshögskolan med stöd av 20 § 5 mom. 
som grund för beräkning av statsandelen. 

Om den statsandelsgrund för kommunen 
om vilken bestäms i 8 § och till vilken adde
rats det belopp enligt 3 mom. som beräknats 
på basis av kostnader för anläggningspro
jekt, den finansiering som beviljas kommu
nen enligt 11 § 2 och 3 mom., den statsandel 
som beviljas kommunen enligt 13-15 § 
och de belopp som skall betalas till kommu
nen enligt 4 mom., är mindre än de belopp 
som beräknats enligt 9 och l O §, skall 
kommunen betala skillnaden till staten i två 
poster, den första posten före utgången av 
juli under finansåret och den andra posten 
före utgången av februari det år som följer 
efter finansåret 

57§ 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om statsandelar till kommunerna 

På finansiering som avses i denna lag skall 
dessutom tillämpas följande bestämmelser i 
lagen om statsandelar till kommunerna: 

3) 20 §om när betalningsskyldigheten för
faller, samt 

På finansiering som avses i denna lag skall 
dessutom tillämpas följande bestämmelser i 
lagen om statsandelar till kommunerna: 

3) 20 §om när betalningsskyldigheten för
faller, 

Ja) 22 a § om bestämmande av statsande
larna vid vissa ändringar i kommunindel
ningen, samt 
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Gällande lydelse 

65 § 

De genomsnittliga beloppen för priserna 
per enhet och priserna per enhet 1999 

De genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet som avses i 16 § samt de priser per 
enhet som avses i 17-20 §, 21 § 2 mom. 
och 24 § beräknas för 1999 på basis av de 
faktiska totalkostnaderna för 1997 så att de 
statsandelsgrunder som beräknas på basis av 
antalet elever, studerande, undervisnings
timmar och invånare 1997 och priserna per 
enhet för 1999, sammanlagt motsvarar de 
sammanlagda kalkylerade statsandelsgrun
der för 1998 som beräknats enligt lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur
verksamhet (70511992) för de funktioner 
som avses i nämnda paragrafer, justerade 
med ändringen i kostnadsnivån. 

Utan hinder av 17-19 §skall när priserna 
per enhet för grundläggande utbildning, 
gymnasieutbildning och yrkesutbildning för 
1999 beräknas till de totala kostnaderna för 
1997 samt antalet elever och studerande un
der nämnda år inte hänföras kostnaderna för 
grundläggande utbildning, gymnasieutbild
ning och grundläggande yrkesutbildning vid 
övningsskolor, skolhem, folkhögskolor och 
medborgarinstitut och inte heller de elever 
och studerande som deltagit i nämnda ut
bildning. Kostnaderna för grundläggande 
utbildning i vuxengymnasier och gymnasi
ers vuxenlinjer samt de studerande som fått 
sådan utbildning räknas med i kostnaderna 
för gymnasiet och i antalet studerande. 

Föreslagen lydelse 

65 § 

De genomsnittliga beloppen för priserna 
per enhet och priserna per enhet 2001 och 

2002 

De genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet som avses i 16 § samt de priser per 
enhet som avses i 17-20 §, 21 § 2 mom. 
och 24 § beräknasför 2001 och 2002 så som 
bestäms i denna paragraf 

De genomsnittliga belopp för priserna per 
enhet och priserna per enhet för 2001 be
räknas på basis av de faktiska totalkostna
derna för 1999 så att de statsandelsgrunder 
som beräknas på basis av priserna per en
het för 2001 och antalet elever, studerande, 
undervisningstimmar och invånare 1999, 
sammanlagt motsvarar de sammanlagda 
kalkylerade statsandelsgrunder för 2000 
som beräknats enligt lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet 
(635/ 1998) på basis av samma antal elever, 
studerande, undervisningstimmar och invå
nare för 2000 för de funktioner som avses i 
de lagrum som nämns ovan i l mom., juste
rade med ändringen i kostnadsnivån och 
höjda med fem procent. 

Vid beräkning av priserna per enhet för 
2002 höjs de genomsnittliga beloppen för 
priserna per enhet för 2001, vilka justerats 
med ändringen i kostnadsnivån, med tre 
procent. 

Utan hinder av 17 och 18 § skall när pri
serna per enhet för grundläggande utbild
ning och gymnasieutbildning för 2001 be
räknas till de totala kostnaderna för 1999 
samt antalet elever och studerande under 
nämnda år 1999 inte hänföras kostnaderna 
för grundläggande utbildning och gymna
sieutbildning vid universitetens övningssko-
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68 § 

Priserna per enhet för museer och orkestrar 
1999 

De priser per enhet som fastställs för mu
seer och orkestrar för 1999 är lika med de 
priser per enhet som fastställts för 1998, 
justerade enligt den beräknade kostnadsni
vån för 1999. 

4. 

Föreslagen lydelse 

lor och inte heller de elever och studerande 
som deltagit i nämnda utbildning. 

68 § 

Priset per enhet för museer 2001 

Det pris per enhet som läggs till grund för 
statsandelen för museernas driftskostnader 
är 200 200 mark per kalkylerat årsverke år 
2001. 

I}enna lag träder i kraft den 20 . 
Atgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Lag 

om ändring av lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) Il § l och 9 mom. 

samt 12 och 30 § som följer: 

Föreslagen lydelse 

Il § 

Pris per enhet 

Vederbörande ministerium bestämmer pri
serna per enhet per studerandevecka, stude
randedygn, studerandedag, undervisnings
timme och studiecirkeltimme för det följan
de året. 

Under andra år än de som avses i 2-5 
mom. bestäms priset per enhet så att det är 
lika med priset per enhet för föregående år 
korrigerat enligt den uppskattade föränd
ringen i kostnadsnivån och i verksamhetens 

Gällande lydelse 

Il § 

Pris per enhet 

Vederbörande ministerium bestämmer pri
serna per enhet per studerandevecka, stude
randedygn, studerandedag, undervisnings
timme och studiecirkeltimme för det följan
de året. Priser per enhet bestäms enligt den 
beräknade kostnadsnivån för finansåret 

Under andra år än de som avses i 2-5 
mom. bestäms priset per enhet så att det är 
lika med priset per enhet för föregående år. 
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art och omfattning under det pågående och 
det följande året. Förändringar i verksam
hetens art och omfattning beaktas till den 
del de beror på lag, förordning, en föreskrift 
av en statlig myndighet eller statsbudgeten. 

12 § 

Justering av priset per enhet 

När kostnadsnivån har förändrats väsent
ligt jämfört med den t;tivå på basis av vilken 
driftskostnadernas pns per enhet har be
stämts, kan vederbörande ministerium beak
ta detta vid bestämmandet av priset per en
het för det följande året. 

30 § 

Priserna per enhet 1999 

Utan hinder av Il §bestäms priserna per 
enhet för 1998 till priser per enhet för 1999 
vid folkhögskolorna, idrottsutbildningscent
rerna och studiecentralerna. Priserna per 
enhet justeras dock med den uppskattade 
ändringen i kostnadsnivån. Om fastställan
det av priserna per enhet för 1999 vid med
borgarinstituten gäller i tillämpliga delar vad 
som bestäms i 65 § lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. 

Föreslagen lydelse 

12 § 

Förändringen i kostnadsnivån samt i verk
samhetens omfattning och art 

Vid beräkningen av priserna per enhet 
beaktas förändringen i kostnadsnivån samt i 
verksamhetens omfattning och art med iak
tagande i tillämpliga delar av vad bestäms i 
3 § l och 2 punkten samt 4 § lagen om 
statsandelar till kommunerna ( 11471 1996). 

Om kostnadsnivån har förändrats väsent
ligt jämfört med den nivå på basis av vilken 
driftskostnadernas pris per enhet har be
stämts, kan vederbörande ministerium beak
ta detta vid bestämmandet av priset per en
het för det följande året. 

30 § 

Priserna per enhet för medborgarinstitut 
och idrottsutbildningscentrer 2001 och 

2002 

Om fastställaodet av priserna per enhet för 
2001 och 2002 vid medborgarinstituten 
gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 
65 § lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet (63511998). 

Priserna per enhet för riksomfattande id
rottsutbildningscentrer för 2001 räknas så 
att det för 2000 bestämda priset per enhet, 
justerat med ändringen i kostnadsnivån, 
höjs med fem procent. För 2002 beräknas 
priserna per enhet så att det för 2001 be
stämda priset per enhet, justerat med änd-
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ringen i kostnadsnivån, höjs med tre pro
cent. 

Qenna lag träder i kraft den 20 
Atgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 


