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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om statsandel för kommunal basservice, lag om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagar 
om ändring av vissa lagar som har samband med dem 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att en lag 
om statsandel för kommunal basservice och 
en lag om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet stiftas. Vidare föreslås det 
att lagen om planering av och statsandel för 
social- och hälsovården, lagen om grundläg-
gande utbildning, bibliotekslagen, lagen om 
kommunernas kulturverksamhet, lagen om 
grundläggande konstundervisning, lagen om 
barndagvård, lagen om stöd för hemvård och 
privat vård av barn, folkhälsolagen, lagen om 
specialiserad sjukvård, socialvårdslagen, la-
gen om utkomststöd, lagen om underhålls-
trygghet, lagen angående specialomsorger 
om utvecklingsstörda, lagen om service och 
stöd på grund av handikapp, lagen om ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte, men-
talvårdslagen, lagen om missbrukarvård, la-
gen om smittsamma sjukdomar, hälsoskydds-
lagen, livsmedelslagen, lagen om kommu-
nernas miljövårdsförvaltning, kemikaliela-
gen, läkemedelslagen, lagen om konsum-
tionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 
lagen om social kreditgivning, lagen om nyk-
terhetsarbete, veterinärvårdslagen och lagen 
om åtgärder för inskränkande av tobaksrök-
ning ändras. 

Enligt förslaget sammanförs i lagen om 
kommunal basservice inom finansministeri-
ets förvaltningsområde av de nuvarande för-
valtningsområdesspecifika statsandelarna, 
med vissa undantag, den allmänna statsande-
len och statsandelarna för social- och hälso-
vården, förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning, bibliotek, allmän kultur-
verksamhet och sådan grundläggande konst-
undervisning vars finansiering är invånarba-
serad.  

Reformen förändrar inte de gällande invå-
narbaserade bestämningsgrunderna för stats-
andelarna. Undantag utgör förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen, 
där statsandelen inte längre avses basera sig 

på elevantalet utan de kalkylerade kostnader-
na bestäms på basis av antalet 6—15-åringar. 

Lagen föreslås innehålla bestämmelser om 
rätten för den som ordnar förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning att få 
hemkommunsersättning av en elevs hem-
kommun när eleven får undervisning någon 
annanstans än i sin egen kommun. Hem-
kommunsersättningen föreslås bli bestämd 
utgående från kommunens kalkylerade kost-
nader för förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning och graderas efter ålder. 
Det är meningen att Servicecentret för statens 
ekonomi- och personalförvaltning  ska betala 
ut hemkommunsersättningarna centraliserat 
till kommunerna och andra utbildningsan-
ordnare. 

I propositionen föreslås tre nya tilläggsde-
lar. Tilläggsdelen på basis av särskilt gles bo-
sättning baserar sig på befolkningstätheten 
och är graderad. Tilläggsdelen för skärgårds-
kommuner beviljas skärgårdskommuner och 
är graderad. Tilläggsdelen för kommuner 
inom samernas hembygdsområde bestäms 
utgående från andelen samiskspråkiga och är 
likaså graderad. 

Enligt förslaget ombildas finansieringsun-
derstödet enligt prövning till höjning av 
statsandelen enligt prövning, som ingår i de 
totala sammanslagna statsandelarna. Ett be-
lopp som motsvarar de sammanräknade höj-
ningarna dras av från den per invånare be-
räknade statsandelen till kommunerna. 

De verkningar som ändringen av statsan-
delssystemet har föreslås bli utjämnade mel-
lan kommunerna. Vid utjämningen jämförs 
kommunens statsandelar och hemkommuns-
ersättningar för 2010 med de statsandelar 
som kommunen skulle ha fått för motsvaran-
de uppgifter, om statsandelssystemet inte 
hade ändrats. 

I de statsandelar som föreslås bli samman-
slagna används en enda statsandelsprocent 
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som fastställs i lag. Den uttrycker kostnads-
fördelningen mellan staten och kommunerna 
på riksplanet, inte den statsandel som enskil-
da kommuner får. Självfinansieringsandelen 
föreslås vara lika stor i alla kommuner per 
invånare räknat. 

Den föreslagna lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet ersätter 
den gällande lagen med samma rubrik. I den 
föreslagna lagen förblir systemet för finansi-
ering av gymnasieutbildning, yrkesutbild-
ning, yrkesinriktad vuxenutbildning och yr-
keshögskolor samt idrottsverksamhet, ung-
domsarbete, museer, teatrar och orkestrar, 
sådan grundläggande konstundervisning som 
finansieras utgående från antalet undervis-
ningstimmar samt morgon- och eftermid-
dagsverksamhet oförändrat till sina principer 
och sin struktur. I den föreslagna lagen före-
skrivs det om finansiering av verksamhet 
som avses i lagen om grundläggande utbild-
ning till den del den åldersklassbaserade fi-
nansiering av grundläggande utbildning som 
det avses bli föreskrivet om i lagen om 
statsandel för kommunal basservice inte 
täcker dem i den utsträckning som lagen om 
grundläggande utbildning förutsätter. 

Enligt förslaget ska de fristående statsande-
larna för anläggningskostnader frångås inom 
finansieringen av grundläggande utbildning, 

gymnasieutbildning, grundläggande konst-
undervisning och allmänna bibliotek. I stället 
börjar ett system med statsunderstöd tilläm-
pas.  

Den resultatbaserade finansieringens andel 
av finansieringen för grundläggande yrkesut-
bildning föreslås bli större än för närvarande. 
Verksamhetens resultat föreslås bli en be-
stämningsgrund för finansieringen av yrkes-
inriktad tilläggsutbildning.  

Det är meningen att Servicecentret för sta-
tens ekonomi- och personalförvaltning cent-
raliserat ska betala ut till kommuner och ut-
bildningsanordnare statsandelarna, hem-
kommunsersättningarna och den övriga fi-
nansieringen enligt lagen om statsandel för 
kommunal basservice, lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet och 
lagen om fritt bildningsarbete. 

Lagen om planering av och statsandel för 
social- och hälsovården föreslås bli ändrad 
närmast på så sätt att bestämmelserna om 
statsandelar för social- och hälsovården upp-
hävs. Bara tekniska ändringar föreslås för de 
andra lagarnas vidkommande. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2010. Propositionen hänför sig till budget-
propositionen för 2010 och avses bli behand-
lad i samband med den. 
 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

I denna proposition föreslås en reform av 
systemet med finansiering av och statsandel 
till kommunerna med utgångspunkt i lagen 
om en kommun- och servicestrukturreform 
(169/2007, ramlagen). Enligt 11 § i ramlagen 
revideras kommunernas finansierings- och 
statsandelssystem med ett enkelt och 
genomskådligt system som mål. I samband 
med reformen ska det fattas beslut om att 
stärka kommunernas underlag för skattein-
komsterna genom att skatteavdragen överförs 
till att belasta staten. Dessutom ska hindren 
för kommunsammanslagningar och samarbe-
te mellan kommunerna undanröjs inom fi-
nansieringssystemet. Målet är att slå samman 
statsandelarna för de olika förvaltningsområ-
dena. I statsandelssystemet ska de varierande 
förhållandena och servicebehoven i kommu-
nerna beaktas. Utjämningssystemet för stats-
andelarna baserade på skatteinkomsterna ska 
vara neutralt med avseende på de ekonomis-
ka förhållandena mellan stat och kommuner. 

I programmet för statsminister Matti Van-
hanens andra regering sägs det att statsan-
delssystemet ska revideras från och med 
2010 och att systemet ska bli enklare, tydli-
gare och genomskinligare. Det ska dessutom 
bli mer sporrande. Kommunernas varierande 
förhållanden och servicebehov kommer då 
att beaktas. De problem som följer av excep-
tionellt gles bebyggelse och en stor andel 
skärgård avgörs enligt regeringsprogrammet 
separat. De hinder för kommunsammanslag-
ningar och samarbete som finns i statsandels-
systemet vill regeringen enligt programmet 
undanröja. 

Arbetsgruppen för en reform av statsan-
delssystemet beställde en utredning om sy-
stemet med utgångspunkt regeringspro-
grammet av Statens ekonomiska forsknings-
central (VATT). Utredningen hade dock in-
neburit stora omställningar i kommunerna. 
Närmare information om den ingår i avsnittet 
om beredningen. 

I rambeslutet om statsfinanserna 2010—
1013 ingår ett beslut om att bara delvis 
genomföra reformen av statsandelarna efter-

som den kommunala ekonomin har försäm-
rats på grund av det allmänna ekonomiska 
läget. Enligt rambeslutet kommer statsan-
delssystemet att revideras så att statsandelar-
na för de enskilda förvaltningsområdena i 
överensstämmelse med regeringsprogrammet 
slås samman från och med 2010, men med de 
undantag som ramlagen föreskriver. Det ska 
göras kostnadsneutralt dels mellan olika 
kommuner, dels mellan stat och kommuner. 
De problem som följer av exceptionellt gles 
bebyggelse och en stor andel skärgård avgörs 
emellertid separat genom permanenta änd-
ringar av systemet. Detta gäller åtta skär-
gårdskommuner (Enokoski, Gustavs, Karlö, 
Kimitoön, Malax, Puumala, Sulkava och 
Väståboland) och tjugo exceptionellt glest 
bebyggda kommuner med färre än 2,0 invå-
nare per kvadratkilometer land (Savukoski, 
Enontekis, Utsjoki, Enare, Pelkosenniemi, 
Kittilä, Salla, Sodankylä, Muonio, Ranua, 
Puolanka, Posio, Kolari, Pudasjärvi, Rauta-
vaara, Suomussalmi, Utajärvi, Lestijärvi, 
Ristijärvi och Taivalkoski). För dessa kom-
muner avsätts sammanlagt 30 miljoner euro 
inom statsandelssystemet. Finansieringsun-
derstöd enligt prövning tas in under det 
sammanslagna statsandelsmomentet. 
Enligt rambeslutet och den den utvecklings-
plan för utbildning och forskning som stats-
rådet godkänt för åren 2007—2012 ska hu-
vudmanssystemet emellertid bevaras när det 
gäller finansieringen av gymnasier, yrkesut-
bildning och yrkeshögskolor. 
 
2  Nuläge 

2.1 Hur finansierings- och statsandelssy-
stemet för kommunerna är uppbyggt 

De nuvarande statsandelarna bygger på en 
reform från 1993, då generella statsandelar 
som grundar sig på kalkylerade kostnader in-
fördes i stället för de tidigare uppgiftsbasera-
de statsandelarna som grundade sig på fak-
tiska kostnader. Samtidigt fick kommunerna 
och andra som får bidrag från staten rätt att 
själva bestämma hur de fördelar statsande-
larna mellan olika ändamål och de var inte 
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längre juridiskt bundna av beräkningskriteri-
erna för statsandelarna. När statsandelarna 
blev kalkylerade gick kommunerna, på några 
undantag när, miste om rätten att genom sina 
egna beslut påverka statsandelarnas belopp. 
Därmed blev de mer kostnadsmedvetna. 

Det kalkylerade systemet från 1993 ge-
nomgick betydande omstruktureringar 1996 
och 1997. Bärkraftsklassificeringen av kom-
munerna slopades och ersattes med en ut-
jämning av statsandelarna baserad på kom-
munernas skatteinkomster. Vidare avskaffa-
des procentsatserna för statsandelarna till en-
skilda kommuner och i stället infördes ett sy-
stem där enskilda kommuners statsandelar 
bestäms så att kommunens självfinansiering 
dras av från den grund för kommunernas 
statsandel som räknas ut på de kalkylerade 
kostnaderna och priser per enhet som an-
vänds som grund för statsandelen. Den 
kommunala självfinansieringen per invånare 
är lika stor för alla kommuner. Procentsatsen 
för statsandelarna anger kostnadsfördelning-
en mellan stat och kommuner i finansiering-
en av basservicen i hela landet. 

Staten och kommunerna finansierar de 
kommunala tjänsterna utifrån systemet med 
statsandelar till kommunerna och systemet 
består av tre lagstiftningsblock inom förvalt-
ningsområdet. Finansministeriet svarar för 
den allmänna statsandelen till kommunerna, 
utjämningen av statsandelarna utifrån skatte-
inkomsterna och finansieringsunderstöd en-
ligt prövning som beviljas en kommun som i 
första hand på grund av exceptionella eller 
tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter 
är i behov av ökat ekonomiskt stöd enligt la-
gen om statsandelar till kommunerna 
(1147/1996). De övriga delarna av statsan-
delssystemet består av dels statsandelar en-
ligt lagen om planering av och statsandel till 
social- och hälsovården (733/1992), dels stat-
liga bidrag inom undervisningsministeriets 
förvaltningsområde enligt lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998 och lagen om fritt bildningsarbete 
(632/1998). 

Inom social- och hälsovården och utbild-
nings- och kulturverksamheten bestäms stats-
andelarna till enskilda kommuner så att den 
kalkylerade grunden för statsandelen för för-
valtningsområdena som räknas ut på grund-

val av de kalkylerade kostnaderna (SHM) re-
spektive priserna per enhet (UVM) minskas 
med kommunernas finansieringsandelar för 
respektive förvaltningsområde. De kalkyle-
rade kostnaderna och priserna per enhet vari-
erar i olika åldersgrupper (SHM) och inom 
olika utbildningsformer (UVM). I dem beak-
tas också omgivningsfaktorer och annat som 
påverkar kostnaderna för tjänsterna och de 
varierar från kommun till kommun. Däremot 
är kommunernas självfinansieringsandel av 
kostnaderna lika stor per invånare i alla 
kommuner. 

Grundtanken är att kommunerna genom va-
rierande priser per enhet och kalkylerade 
kostnader ska få kompensation för de skill-
nader mellan kommunerna som beror på ser-
vicebehovet och omgivningsfaktorer. Genom 
den skatteinkomstbaserade utjämningen av 
statsandelarna jämnas skillnaderna i kommu-
nernas inkomstbas ut, medan de lika stora 
självfinansieringsandelarna från kommuner-
na ska jämna ut skillnaderna i kommunernas 
utgifter. De sektorsspecifika procentsatserna 
för statsandelarna anger bara med vilka ande-
lar stat och kommuner finansierar tjänster i 
hela landet. Procentsatserna säger alltså ing-
enting om hur stor andel staten har i finansie-
ringen av basservicen i enskilda kommuner. 

Trots att beräkningsgrunderna är olika för 
olika sektorer är den statliga finansieringen 
baserad på statsandelen ett allmänt bidrag 
utan öronmärkning som kommunerna internt 
får fördela som de själva vill. De sektorsspe-
cifika statsandelarna är överlag nära koppla-
de till varandra. Detta understryks särskilt av 
utjämningen på grundval av skatteinkomster-
na och justeringen av kostnadsfördelningen 
mellan stat och kommuner. 
 
2.2 Utjämningssystemet 

Skillnaderna i kommunernas inkomstbas 
jämnas enligt lagen om statandelar till kom-
munerna ut genom en särskild utjämning av 
statsandelarna och den grundar sig på kom-
munernas skatteinkomster. 

Utjämningssystemet garanterar varje kom-
mun en kalkylerad skatteinkomst per invåna-
re som är 91,86 procent av medeltalet av 
skatteinkomsten per invånare i hela landet 
(utjämningsgräns). De kommuner där skatte-



 RP 174/2009 rd  
  

 

10 

inkomsten per invånare är lägre än utjäm-
ningsgränsen får ett så stort utjämningstillägg 
att deras kalkylerade skatteinkomst når upp 
till utjämningsgränsen. Däremot görs ett ut-
jämningsavdrag på statsandelen om skattein-
komsterna per invånare ligger över utjäm-
ningsgränsen. Utjämningsavdraget är 37 pro-
cent av skillnaden mellan den kalkylerade 
skatteinkomsten per invånare och utjäm-
ningsgränsen. 

Vid uträkningen av den kalkylerade skatte-
inkomsten beaktas kommunalskatten, kom-
munens andel av samfundsskatten och fas-
tighetsskatten. Utjämningstilläggen och ut-
jämningsavdragen beaktas när de sektorsspe-
cifika statsandelarna betalas ut i förhållande 
till statsandelsanslagen i statsbudgeten. 
 
2.3 Hur den allmänna statsandelen till 

kommunerna bestäms 

Den allmänna statsandelen till kommuner-
na enligt lagen om statsandelar till kommu-
nerna består av en grunddel och ett miljötill-
lägg. Grunddelen anges som inkomst och 
räknas ut enligt medeltalet av eurobeloppet 
per invånare och kommunens invånarantal. 
Grunddelen höjs utifrån miljötilläggen, det 
vill säga skärgårdstillägg, fjärrortstillägg, tät-
ortsstrukturtillägg, språktillägg och tillägg på 
grund av förändringar i invånarantal. Dessut-
om beaktas kostnaderna för arbetsmarknads-
stöd och utkomststöd, effekterna av skatte-
lättnader och uppgiftsöverföringar och vissa 
tidsbestämda avdrag i den allmänna statsan-
delen. 

I motsats till de uppgiftsbaserade statsande-
larna grundar sig den allmänna statsandelen 
inte på kalkylerade kostnader och den juste-
ras inte utifrån den kostnadsfördelning som 
föreskrivs i lagen om statsandelar till kom-
munerna. Men det genomsnittliga eurobelop-
pet justeras enligt kostnadsnivån.  

De kommuner som anges i lagen om främ-
jande av skärgårdens utveckling (494/1981) 
och där minst hälften av invånarna bor utan 
fast vägförbindelse till fastlandet får ett skär-
gårdstillägg som är sju gånger så stor som 
grunddelen av den allmänna statsandelen. 
Övriga skärgårdskommuner får ett tillägg 
som är fyra gånger grunddelen och kommu-
ner med skärgårdsdelar ett belopp som fås 

genom att produkten av antalet personer som 
bor i skärgården och medeltalet av beloppet 
av den allmänna statsandelen multipliceras 
med 150 procent. Om invånarna i skärgårds-
delarna är minst 1 200, får kommunen ett 
skärgårdstillägg som motsvarar grunddelen 
av kommunens allmänna statsandel. 

Fjärrortstillägget baserar sig på ett fjärr-
ortstal som bestäms på grundval av ett index 
för det lokala och regionala befolkningsun-
derlaget. Kommuner som på grundval av det 
lokala eller regionala befolkningsunderlaget 
har ett fjärrortstal på 1,50 eller större, får i 
fjärrortstillägg ett eurobelopp som är sex 
gånger den allmänna statsandelens grunddel, 
kommuner vilkas fjärrortstal är 1,00—1,49 
ett eurobelopp som är fem gånger den all-
männa statsandelens grunddel. Kommuner 
med ett fjärrortstal på 0,50—0,99 får ett eu-
robelopp som är tre gånger så stor som 
grunddelen av den allmänna statsandelen. I 
de allra mest glesbebyggda kommunerna, det 
vill säga en kommun med en befolkningstät-
het på högst 0,5 per kvadratkilometer land får 
ett fjärrortstillägg som är nio gånger så stor 
som den allmänna statsandelens grunddel. 

Ett tätortsstrukturtillägg betalas ut till kom-
muner där tätortsbefolkningen överstiger 
40 000 personer.  Koefficienten räknas ut ge-
nom att produkten av antalet personer som 
bor i tätort och medeltalet av beloppet av den 
allmänna statsandelen multipliceras med ko-
efficienter. Den är 0,75 med en tätortsbefolk-
ningen på 40 000— 99 999 och minskar till 
0,70 vid en befolkning på 100 000—199 999 
och till 0,01 när tätortsbefolkningen är 200 
000 och mer. Bestämmelser om grunderna 
för att beräkna tätortsbefolkningens storlek 
utfärdas genom förordning. 

Kommuner som är tvåspråkiga enligt 
språklagen och kommunerna i samernas 
hembygdsområde får ett språktillägg som är 
10 procent av grunddelen av den allmänna 
statsandelen. 

Kommuner där invånarantalet de tre år som 
föregår finansåret sammanlagt har förändrats 
med minst sex procent får ett tillägg på grund 
av förändringarna i invånarantal.  Beloppet är 
den allmänna statsandelens grunddel multi-
plicerad med talet 1,39. 

Kommunens allmänna statsandel ökas eller 
minskas med ett belopp som beräknats på 
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grundval av de utgifter för arbetsmarknads-
stödet och utkomststödet som kommunen an-
svarar för. Bestämmelsen togs in i lagen i 
samband med den nya finansieringsmodell 
för arbetsmarknadsstödet och utkomststödet 
som infördes från och med 2006. Ökningen 
eller minskningen görs utifrån nettouppgif-
terna från 2003 för det grundläggande ut-
komststödet jämfört med den nya modellen 
och vissa andra ändringar som påverkar 
statsandelarna. Till en början var ökningen 
respektive minskningen uppdelad i interval-
ler men från och med i år kommer inte lägre 
ökningen eller minskningen av den allmänna 
statsandelen att ändras. 

Kommunerna har kompenserats för de för-
lorade skatteinkomsterna på grund av lättna-
derna i beskattningen av arbete och det höjda 
avdraget för pensionsinkomster vid kommu-
nalbeskattningen som gjordes år 2009 genom 
högre statsandelar till social- och hälsovår-
den eller genom lagstadgade ökningar av den 
allmänna statsandelen. 

Den allmänna statsandelen har i vissa fall 
sänkts temporärt. Sedan 2007 har den nedsatt 
med 0,96 euro per invånare för att finansiera 
kostnaderna för att bygga upp gemensamma 
informationssystem för staten och kommu-
nerna och sedan 2008 med 0,37 euro per in-
vånare för att finansiera myndighetsradionä-
tet. 
 
Finansieringsunderstöd enligt prövning 

Kriterierna för finansieringsunderstödet en-
ligt prövning ingår i lagen om statsandelar 
till kommunerna. Finansieringsunderstödet 
kan beviljas kommuner som i första hand på 
grund av exceptionella eller tillfälliga kom-
munalekonomiska svårigheter är i behov av 
ökat ekonomiskt stöd. Också lokala särför-
hållanden kan beaktas vid bedömningen. 
Villkoret för att understödet ska beviljas är 
att kommunen har antagit en plan över de åt-
gärder som den ska vidta för att balansera sin 
ekonomi. Planen måste bifogas ansökan om 
understöd. 

På grundval av lagen kan statsbidragsmyn-
digheten också ställa andra villkor på kom-
munens ekonomi för att understödet ska be-
viljas och få användas. Dessutom har det i 
motiveringen till budgetmomentet fått ingå 

särskilda villkor. Finansministeriet har ställt 
följande villkor för finansieringsunderstödet 
enligt prövning: 

1) Om det för kommunen har tillsatts en 
utvärderingsgrupp enligt 9 § i ramlagen, ska 
kommunen vidta de åtgärder som gruppen 
föreslår för att säkerställa förutsättningarna 
för att tillhandahålla tjänster. 

2) Understödet får inte medföra en lika stor 
ökning i de anläggnings- och investeringsut-
gifter som kommunen själv får bestämma 
om. 

3) Understödet är till för att kommunen ska 
kunna ta hänsyn till de behov av att sanera 
ekonomin som beror på den tidigare ekono-
miska utvecklingen.  Bland behoven märks 
kostnaderna för att reglera skulder, medel för 
att täcka underskott och kända, kommande 
ändringar i inkomstbasen, till exempel att 
övergångsutjämningen i statsandelsreformen 
upphör. 

Dessutom har finansministeriet de senaste 
åren haft den linjen att en kommun kan få 
understödet i högst tre år i följd. Undantag 
har tillåtits vid mycket tungt vägande skäl, 
det vill säga huvudsakligen ett exceptionellt 
dåligt ekonomiskt läge som kommunen själv 
inte kan påverka. 

I sina ansökningar har kommunerna moti-
verat behovet av understödet bland annat 
med de höga kostnaderna inom social- och 
hälsovården, särskilt inom den specialiserade 
sjukvården, små och sjunkande skattein-
komster, nödvändiga reparationsinvestering-
ar (till exempel mögel- och fuktskador), pro-
blem med fördelningen inom statsandelssy-
stemet, ogynnsam demografisk struktur och 
stora förändringar i invånarantalet. Dessa 
faktorer kan utläsas ur kommunernas bokslut 
i verksamhetsbidraget, årsbidraget, lånebe-
loppen, underskottet i balansräkningen, pro-
centsatsen för inkomstskatten och kommu-
nens minskande ekonomiska svängrum. 

I samband med understödet har kommu-
nens samlade ekonomiska situation bedömts, 
huvudsakligen utifrån bokslutsuppgifterna. 
En så rättvis behandling som möjligt av kom-
munerna säkerställs genom att behovspröv-
ningen huvudsakligen grundar sig på sam-
ordnad bokslutsinformation. 

Också det material som kommunen bifogar 
ansökningen och övriga lokala särförhållan-
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den beaktas vid behovsprövningen. Lokala 
särförhållanden och faktorer som påverkar 
ekonomin det pågående året har inte beaktats 
annat än i begränsad omfattning, det vill säga 
när det särkskilda villkoret kan påvisas ge-
nom jämförbara nyckeltal från alla sökande. 
De senaste åren har bland annat betydande 
förändringar i statsandelarna och omställ-
ningar i kommunernas skattebas, exempelvis 
vid oväntade förluster av arbetstillfällen, be-
traktats som särförhållanden. Tack vare un-
derstödet enligt prövning kan kommunerna 
reagera snabbare på sjunkande skatteinkoms-
ter än med hjälp av utjämningar av statsande-
larna utifrån skatteinkomsterna eftersom ut-
jämningen infaller först två år senare. 

Om planen eller de villkor som ställts inte 
har iakttagits, kan finansieringsunderstödet 
enligt lagen om statsandelar till kommunerna 
under de följande åren avslås eller beviljas 
till nedsatt belopp. 

I de flesta fall har kommunerna hållit sig 
bra till villkoren. I vissa fall har mindre un-
derstöd beviljats än vad villkoren hade tillå-
tit. I dessa fall har utgiftsramen upprepade 
gånger varit högre än medeltalet eller balan-
seringsåtgärderna har ansetts vara uppenbart 
i underkant. Statsbidragsmyndigheten har då 
kunnat bestämma reglerna och det finns allt-
så inga exakta definitioner eller gränsvärden 
för till exempel utgiftsökningen. 

Finansministeriet brukar genom ansök-
ningsprocessen för det följande året följa upp 
hur kommunerna håller sig till villkoren. 
Bland annat kontrollerar ministeriet om 
kommunen har vidtagit de åtgärder som ut-
värderingsgruppen enligt 9 § i ramlagen har 
föreslagit, följt planen för att sanera ekono-
min, understödet har använts till de ändamål 
som anges i ansökan för året innan, hur verk-
samhetsbidraget har utvecklats, vad som har 
varit orsaken till de exceptionellt stora utgif-
terna och hur kommunen själv har kunnat 
påverka utgiftsökningen. Uppföljningen ba-
serar sig mestadels på uppgifter och medde-
landen från kommunerna själva och allmän 
statistik, bland annat bokslutsinformation. 
Även om finansministeriet har bevakat vad 
understödet används till, är det ett generellt 
bidrag och i sista hand avsett för att säker-
ställa tillgängligheten till service när finansi-
eringssystemet i övrigt är otillräcklig. 

År 2008 delades 24 miljoner euro ut i fi-
nansieringsbidrag enligt prövning till 25 
kommuner. Av det gick fyra miljoner euro 
till särskilt stöd till Björneborg, Nokia, Tusby 
och Kauhajoki. I budgeten för 2009 har det 
avsatts 15 miljoner euro för ändamålet. 

Om man ser till landskapen finns det rela-
tivt sett flest bidragstagande kommuner 
bland de 25 om nämns ovan i Lappland, Mel-
lersta Österbotten, Norra Österbotten och Pä-
ijänne-Tavastland. Kvantitativt sett fanns det 
flest sådana kommuner i Norra Österbotten, 
sju kommuner, och Lappland, sex kommu-
ner. I Satakunta, Centrala Tavastland, Kym-
menedalen, Södra Savolax och Östra Nyland 
har inte en enda kommun fått understöd 
minst sex gånger under denna period. 

Understöden enligt prövning har i de flesta 
fall gått till avsides belägna kommuner med 
få invånare. Mellan 1998 och 2008 fick 25 
kommuner understöd minst sex gånger. Av 
dem har 77 procent (27/35) färre än 6 000 
invånare och bara två av dem över 10 000 
invånare. I gruppen ingår ingen kommun 
med fler än 40 000 invånare. 

Sammanlagt 118 kommuner av 399, unge-
fär en tredjedel, fick inte understöd en enda 
gång under perioden. I relation till antalet 
kommuner fanns det flest kommuner utan 
understöd i Södra Karelen och Birkaland. 

Enligt programmet för Matti Vanhanens 
regering ska understödet enligt prövning 
kopplas närmare till kommunernas reformer 
av sin struktur och serviceproduktion. 
 
2.4 Statsandel till driftskostnaderna 

inom social- och hälsovården 

 
Allmänt 

Bestämmelser om statsandel till social- och 
hälsovården ingår i lagen om planering av 
och statsandel till social- och hälsovården 
(733/1992, nedan planerings- och statsan-
delslagen). Lagen föreskriver om statsandelar 
till driftskostnaderna till kommunernas soci-
al- och hälsovård och om statsunderstöd till 
anläggnings- och utvecklingsprojekt. 

Följande lagar hänvisar till planerings- och 
statsandelslagen vid finansiering av kommu-
nernas uppgifter: 
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1) lagen om barndagvård (36/1973) 
2) lagen om stöd för hemvård och privat 

vård av barn (1128/1996) 
3) folkhälsolagen (66/1972) 
4) lagen om specialiserad sjukvård 

(1062/1989) 
5) socialvårdslagen (710/1982)  
6) lagen om utkomststöd (1412/1997) 
7) lagen om underhållsstöd (580/2008) 
8) barnskyddslagen (417/2007) 
9) lagen om specialomsorger om utveck-

lingsstörda (519/1977) 
10) lagen om service och stöd på grund av 

handikapp (380/1987) 
11) lagen om arbetsverksamhet i rehabili-

teringssyfte (189/2001) 
12) mentalvårdslagen (1116/1990) 
13) lagen om missbrukarvård (41/1986) 
14) lagen om smittsamma sjukdomar 

(583/1986) 
15) hälsoskyddslagen (763/1994) 
16) livsmedelslagen (23/2006) 
17) lagen om kommunernas miljöskydds-

förvaltning (64/1986) 
18) kemikalielagen (744/1989) 
19) läkemedelslagen (395/1987), 8 kap.   
20) lagen om konsumtionsvarors och kon-

sumenttjänsters säkerhet (75/2004) 
21) lagen om social kreditgivning 

(1133/2002) 
22) lagen om nykterhetsarbete (828/1982) 
23) lagen om åtgärder för inskränkande av 

tobaksrökning (693/1976), och 
24) veterinärvårdslagen (685/1990), 

 
Kalkylerade kostnader 

Statsandelen för driftskostnader är skillna-
den mellan de kalkylerade kostnaderna för 
kommunen och självfinansieringsandelen. De 
kalkylerade kostnaderna fastställs på grund-
val av separata kriterier för dels socialvården, 
dels hälsovård en samt kommunens avsides 
läge. Kriterierna är bland annat invånarantal, 
åldersstruktur, den andel av den sysselsatta 
arbetskraften som arbetar i service- och för-
ädlingsbranscherna (dagvårdskoefficienten), 
arbetslöshet, sjukfrekvens, antalet gravt han-
dikappade och behovet av barnskydd och 
kommunens avsides läge. De beskriver 
kommunens behov av service eller omgiv-
ningsfaktorer som påverkar kostnaderna för 

att producera tjänster. De faktiska kostnader-
na inom social- och hälsovården har därmed 
ingen direkt effekt på storleken av statsande-
len. 

De kalkylerade kostnader i hela landet som 
behövs för att räkna ut statsandelarna för so-
cial- och hälsovården kommer huvudsakligen 
från Statistikcentralens ekonomiska statistik 
över kommuner och samkommuner. Kostna-
derna fördelas över olika kriterier för att så 
bra som möjligt motsvara den förmodade re-
lationen mellan olika utgiftsposter. Enligt 
denna metod anges eurobeloppet för de kal-
kylerade kostnaderna och andra uträknings-
kriterier för statsandelarna till enskilda 
kommuner. Kriterierna för statsandelarna 
fastställs årligen i förordningen om social- 
och hälsovårdens resurser (nedan resursför-
ordningen). 

Åldersgrupperna inom social- och hälso-
vården är 0—6 år, 7—64 år, 65—74 år, 75—
84 och de som fyllt 85 år. 

De kalkylerade kostnaderna för socialvår-
den räknas ut genom att de kalkylerade kost-
naderna för respektive åldersgrupp multipli-
ceras med antalet personer i åldersgruppen 
och genom att dessutom de kalkylerade kost-
naderna för barn i åldrarna 0—6 år multipli-
ceras med dagvårdskoefficienten och genom 
att beloppen för åldersgrupperna adderas. De 
demografiska uppgifter som beräkningen 
grundar sig på levereras uppdelade på re-
spektive åldersgrupper av Statistikcentralen 
som har sammanställt uppgifterna på grund-
val av uppgifter från Befolkningsregistercen-
tralen. Uppgifterna beskriver det antal perso-
ner som vid årsskiftet förs över till det påföl-
jande året. 

Hur arbetslösheten påverkar kostnaderna 
räknas ut genom att den kalkylerade kostna-
den per invånare multipliceras med invånar-
antalet i kommunen och arbetslöshetskoeffi-
cienten och genom att dessutom den kalkyle-
rade kostnaden per arbetslös multipliceras 
med antalet arbetslösa i kommunen. 

Kostnaderna på grundval av behovet av 
barnskydd räknas ut genom att den kalkyle-
rade kostnaden per invånare i kommunen 
multipliceras med invånarantalet i kommu-
nen och barnskyddskoefficienten. 

Antalet funktionshindrade personers effekt 
på kostnaderna räknas ut genom att den kal-
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kylerade kostnaden för per invånare i kom-
munen multipliceras med invånarantalet i 
kommunen och handikappkoefficienten. 

De totala kalkylerade kostnaderna för soci-
alvården anges som summan av de belopp 
som bestämts på grundval av åldersstruktu-
ren, arbetslösheten, handikapp och barnskyd-
det. 

De kalkylerade kostnaderna för hälsovård 
en räknas ut genom att de kalkylerade kost-
naderna för åldersgrupperna multipliceras 
med antalet personer i respektive ålders-
grupp. Kostnaderna på grundval av sjukfre-
kvensen räknas ut genom att beloppet per in-
vånare multipliceras med invånarantalet i 
kommunen och sjukfrekvenskoefficienten.  

De kalkylerade kostnaderna för hälsovård en 
består av det sammanlagda beloppet av kost-
naderna för varje åldersgrupp och sjukfre-
kvensen. 

De kalkylerade kostnader för social- och 
hälsovården som statsandelen grundar sig på 
räknas ut genom att de kalkylerade kostna-
derna för socialvården och hälsovård en ad-
deras. Om kommunen har en fjärrortskoeffi-
cient multipliceras beloppet dessutom med 
fjärrortskoefficieneten. 

I år är de kalkylerade kostnaderna för soci-
al- och hälsovården uppskattningsvis 16 090 
miljoner euro. De kalkylerade kostnaderna 
för åldersgrupperna var följande:  
 

 
Åldersgrupp Socialvård € Hälsovård  € 

0—6-år 6 082,40 749,19 
7—64-år 280,36 854,85 

65—74-år 824,65 2 018,90 
75—84-år 4 984,03 3 894,19 

de som fyllt 85 år 13 865,60 6 759,33 
 
Koefficienterna för statsandelarna 
 
Arbetslöshetskoefficient 

Arbetslöshetens effekter på kostnaderna 
räknas ut genom att den kalkylerade kostna-
den per invånare multipliceras med invånar-
antalet i kommunen och arbetslöshetskoeffi-
cienten (13 § i planerings- och statsandelsla-
gen). Koefficienten utifrån arbetslöshetsgra-
den räknas ut genom att procentsatsen för ar-
betslösheten i kommunen avvägs efter pro-
centsatsen för hela landet. Då används den 
genomsnittliga arbetslöshetsprocenten för det 
år som börjar två år före verksamhetsåret. 

Arbetslöshetsuppgifterna består av arbets- 
och näringsministeriets arbetsförmedlingssta-
tistik. De innehåller uppgifter om antalet per-
soner i arbetskraften och antalet arbetslösa 
arbetssökande för varje kommun. Arbetslösa 
i kommunen är lika med medeltalet av anta-
let arbetslösa i kommunen enligt statistiken. 

Utöver den procentuella arbetslösheten be-
aktas också det absoluta antalet arbetslösa 
när de kalkylerade kostnaderna räknas ut. Då 
multipliceras den kalkylerade kostnaden per 
arbetslös med antalet arbetslösa i kommunen. 
 

Sjukfrekvenskoefficient 

Kostnaderna på grundval sjukfrekvensen 
räknas ut genom att eurobeloppet per invåna-
re multipliceras med invånarantalet i kom-
munen och sjukfrekvenskoefficienten (14 § i 
planerings- och statsandelslagen). Sjukfre-
kvenskoefficienten räknas ut utifrån antalet 
ålders- och könsstandardiserade personer un-
der 55 år som får sjukpension. Koefficienten 
är ett om antalet i förhållande till antalet in-
vånare i åldrarna 16—54 år i kommunen är 
lika stort som i hela landet. Om kvoten i 
kommunen är högre än medeltalet i hela lan-
det höjs koefficienten och om den ligger un-
der medeltalet, sänks koefficienten.  Koeffi-
cienten höjs och sänks så att den motsvarar 
skillnaden mellan kommunen och hela lan-
det. Den bygger på uppgifterna om invalidi-
tet från en treårsperiod som börjar fyra år 
före verksamhetsåret. Informationen om an-
talet sjukpensionärer bygger på statistik från 
Pensionsskyddscentralen. De demografiska 
uppgifterna om åldersgrupper och kön som 
behövs för att räkna ut kvoten kommer från 
Statistikcentralens befolkningsstatistik. 
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Dagvårdskoefficient 

Behovet av socialvård och kostnaderna för 
den påverkas i betydande grad av barnom-
sorgsbehovet. Följaktligen multipliceras de 
kalkylerade kostnaderna för socialvård för 
barn i åldrarna 0—6 år med dagvårdskoeffi-
centen (15 § i planerings- och statsandelsla-
gen). 

Dagvårdskoefficienten räknas ut genom att 
den andel av kommunens sysselsatta arbets-
kraft som arbetar i service- och förädlings-
branscherna divideras med motsvarande an-
del för hela landet. Uppgifterna om närings-
strukturen kommer från Statistikcentralens 
sysselsättningsstatistik. Koefficienten fast-
ställs utifrån uppgifterna om sysselsättningen 
för det år som började tre år före verksam-
hetsårets början. 
 
Handikappkoefficient 

De kostnader för den kommunala social- 
och hälsovården som beror på gravt funk-
tionshindrade beaktas genom att invånaranta-
let i kommunen multipliceras med handi-
kappkoefficienten och den kalkylerade kost-
naden. Handikappskoefficienten (15 a § i 
planerings- och statsandelslagen) räknas ut 
genom att den relativa andelen gravt funk-
tionshindrade personer i kommunen multipli-
ceras med andelen i hela landet. Koefficien-
ten har tidigare räknats ut genom att det tota-
la antalet personer i kommunen som får 
vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpen-
sionslagen (347/1956), vårdbidrag enligt la-
gen om vårdbidrag för barn (444/1969), han-
dikappbidrag enligt lagen om handikappbi-
drag (124/1988) samt institutionsvård på 
grund av handikapp divideras med kommu-
nens invånarantal och genom att den erhållna 
andelen divideras med motsvarande andel för 
hela landet. Vid beräkningen av antalet per-
soner som får vårdbidrag för pensionstagare 
och handikappbidrag beaktas inte personer 
som fått kostersättning. 

Folkpensionslagen från 1956 har upphävts 
genom en ny folkpensionslag (568/2007) 
som trädde i kraft den 1 april 2008. Samtidigt 
trädde en ny lag om handikappförmåner 
(570/2007) i kraft. I den har vårdbidraget för 
barn och handikappbidraget ersatts med han-

dikappbidrag för personer under 16 år re-
spektive handikappbidrag för personer över 
16 år. Enligt övergångsbestämmelserna beta-
las en del förmåner fortsatt ut på grundval av 
de gamla bestämmelserna. 

De nödvändiga uppgifterna om bidragsta-
garna kommer från Folkpensionsanstalten. 
Uppgifterna om personer som får institu-
tionsvård på grundval av funktionsnedsätt-
ning baserar sig Statistikcentralens uppgifter 
om kommunernas ekonomi och verksamhet. 
Koefficienten läggs fast utifrån uppgifterna 
för det år som började två år före verksam-
hetsåret. 

Principen är att koefficienten bara ska be-
akta kostnader för handikapp som är större 
än normalt för kommunerna. Då är det lättare 
att ta hänsyn till den särskilda situationen i de 
små kommuner där kostnaderna för personer 
med funktionsnedsättning har extra stora 
konsekvenser. Också handikappservicelagen 
innehåller en del subjektiva rättigheter för 
gravt funktionsnedsatta personer och det är 
de som vanligen står för de största kostna-
derna. Följaktligen har handikappkoefficien-
ten begränsats till att omfatta de personer 
med grav funktionsnedsättning som har 
mycket begränsade möjligheter att studera el-
ler få arbete utan att det kräver enorma stöd-
åtgärder. 
 
Barnskyddskoefficient 

Barnskyddskoefficienten beskriver behovet 
av barnskydd i kommunen. Den räknas ut 
genom att den relativa andelen omhänderta-
ganden av barn i kommunen enligt barn-
skyddslagen divideras med andelen i hela 
landet. När koefficienten räknas ut är antalet 
omhändertaganden i kommunen två, om an-
talet omhändertaganden varit högst fyra. Det-
ta beror på att det på grund av skyddet för 
privatlivet bara går att få uppgifter om om-
händertaganden från barnskyddsstatistiken 
när det har förekommit minst fem omhänder-
taganden om året i kommunen. 

 Koefficienten bygger på statistiska uppgif-
ter från Institutet för Hälsa och Välfard om 
antalet omhändertaganden på grundval av 
barnskyddslagen i kommunerna. Koefficien-
ten baserar sig på uppgifterna om omhänder-
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taganden för det år som började två år före 
verksamhetsåret. 
 
Fjärrortskoefficient 

Fjärrortskoefficienten läggs fast i statsrå-
dets förordning om förordning om fjärrorts-
koefficienter som används vid beräkning av 
social- och hälsovårdens statsandel. Den ut-
färdas årligen och är 1,05, 1,08, 1,10 eller 
1,17 beroende på hur avsides kommunen lig-
ger. 

Fjärrortskoefficienten är 1,05 om det fjärr-
ortstal och som avses i 10 § i lagen om stats-
andelar till kommunerna och som bestäms 
för kommunen på grundval av det lokala och 
regionala befolkningsunderlaget är 0,50—
0,99. Koefficienten för kommuner vars fjärr-
ortstal är 1,00—1,49 är 1,08. Om kommu-
nens fjärrortstal är 1,50 eller större är kom-
munens fjärrortskoefficient 1,17. Om minst 
hälften av invånarna i en skärgårdskommun 
som avses i 9 § 1 mom. i lagen om främjande 
av skärgårdens utveckling (494/1981) i bör-
jan av det år som föregick verksamhetsåret 
bodde utan fast vägförbindelse till fastlandet, 
är kommunens fjärrortskoefficient 1,10. Om 
en kommun även är berättigad till någon an-
nan fjärrortskoefficient fastställs koefficien-
ten enligt det alternativ som är fördelaktigast 
för kommunen. 

I statsrådets förordning om förordning om 
fjärrortskoefficienter som används vid beräk-
ning av social- och hälsovårdens statsandel 
anges de kommuner som har fjärrortskoeffi-
cient och storleken på den utifrån 16 § i pla-
nerings- och statsandelslagen. 
 
Kommunens självfinansieringsandel och 
statsandelen 

Statsandelen för driftskostnader är skillna-
den mellan de kalkylerade kostnaderna för 
kommunen och självfinansieringsandelen (12 
§ i planerings- och statsandelslagen). Kom-
munens självfinansieringsandel räknas ut ge-
nom att den självfinansieringsandelen per in-
vånare multipliceras med kommunens invå-
narantal (17 § i planerings- och statsan-
delslagen). Självfinansieringsandelen är lika 
stor per invånare för alla kommuner. Syftet 
med detta är att säkerställa att finansierings-

systemet ger kommunerna lika möjligheter 
att ordna och finansiera tjänster. Självfinan-
sieringsandelen per invånare fås genom att 
alla kommuners kalkylerade kostnader för 
social- och hälsovården adderas och genom 
att man därifrån drar av den statsandel som 
bestäms enligt den procentsats som före-
skrivs i 18 § i planerings- och statsandelsla-
gen. Självfinansieringsandelen per invånare 
läggs årligen fast i resursförordningen. 

I 18 § i planerings- och statsandelslagen 
anges den fasta kostnadsfördelningen mellan 
stat och kommuner för kostnaderna för den 
kommunala social- och hälsovården. Statens 
andel av driftskostnaderna är 34,64 procent 
2009 och kommunernas andel 65,36 procent. 
 
Statsandel för det grundläggande utkomst-
stödet 

Ett undantag från det kalkylerade systemet 
är den grundläggande utkomststödet som ti-
digare ingick i den kalkylerade statsandelen, 
men som nu har en öronmärkt statsandel. 
Ändringen ingick i reformen av arbetsmark-
nadsstödet. 

Bestämmelser om en statsandel för det 
grundläggande utkomststödet ingår i 5 a—5 
d § i lagen om utkomststöd (1412/1997). 
Statsandelen är 50 procent av det faktiska be-
lopp för det grundläggande utkomststödet 
som kommunen de facto betalar ut. I dessa 
fall är länsstyrelsen statsbidragsmyndighet. 

Länsstyrelsen ska utan ansökan fastställa 
beloppet för de förskott som ska betalas ut 
till kommunerna varje finansår. Storleken på 
förskottet anges på grundval av de faktiska 
kostnaderna för det grundläggande utkomst-
stödet det år som började två år före finans-
året. Dessutom föreskriver lagen om ut-
komststöd om procedurerna för att kontrolle-
ra de utbetalda förskotten och fastställa den 
slutliga statsandelen. 
 
Statsunderstöd till utvecklingsprojekt 

Ändringar av lagen om planering av och 
statsandel till kommunerna trädde i kraft från 
och med 2003. Det innebar att anslagen för 
anläggningsprojekt som tidigare gick till 
byggprojekt och inköp av anordningar fördes 
över till statsunderstöden till kommunernas 
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och samkommunernas utvecklingsprojekt 
som gäller verksamheten. Tidigare ingick be-
stämmelser om statsunderstöd till utveck-
lingsprojekt i 3 a kap. i planerings- och 
statsandelslagen, men det upphävdes genom 
lag 140/2008, när det infördes bestämmelser 
om ett nytt statsunderstöd för projekt som 
genomför utvecklingsprogrammet för social- 
och hälsovården. 

Enligt 5 § i planerings- och statsandelsla-
gen fastställer statsrådet vart fjärde år ett na-
tionellt utvecklingsprogram för social- och 
hälsovården (det nationella utvecklingspro-
grammet) som överensstämmer med reger-
ingens beslut om statsfinanserna. Numera 
används kortformen Kaste för programmet.  I 
programmet fastställs för hela programperio-
den de viktigaste social- och hälsovårdspoli-
tiska målen och prioriteringarna inom ut-
vecklingsverksamheten och tillsynen samt 
viktiga reform- och lagstiftningsprojekt, an-
visningar och rekommendationer som stöder 
måluppfyllelsen och prioriteringarna. Det 
första utvecklingsprogrammet i överens-
stämmelse med 5 § i planerings- och statsan-
delslagen har lagts fast för 2008—2011. 

Det nationella utvecklingsprogrammet kan 
ses över årligen i fråga om åtgärderna till 
stöd för måluppfyllelsen. I övrigt kan pro-
grammet ändras av särskilda skäl. 

I det nationella utvecklingsprogrammet kan 
det också ingå viktiga mål och åtgärdsre-
kommendationer som vänder sig till statens 
central- och regionalförvaltning inom social- 
och hälsovården och som gäller genomföran-
det av programmet, om de är motiverade med 
tanke på en ändamålsenlig kommunal social- 
och hälsovård. 

Kommunerna och samkommunerna kan få 
statsunderstöd för utvecklingsprojekt som 
genomför programmet Kaste. Bestämmelser 
om statsunderstöd till utvecklingsprojekt in-
går i 5 b § i planerings- och statsandelslagen 
och i förordningen om statsunderstöd för ut-
vecklingsprojekt inom social- och hälsovår-
den (287/2008). 
 
 
Statsunderstöd till anläggningsprojekt 

Bestämmelser om statsunderstöd till an-
läggningsprojekt ingår i 4 kap. i planerings- 

och statsandelslagen. Statsunderstöd kan ges 
ut till en kommun eller en samkommun för 
anläggningsprojekt som är nödvändiga för att 
ordna social- och hälsovården, om projektet 
är nödvändigt för att trygga kommunens eller 
samkommunens social- och hälsovårdstjäns-
ter eller för att genomföra programmet Kaste. 
Med anläggningsprojekt avses enligt lagen 
en funktionsmässig helhet som utgörs av 
byggande, anskaffning eller ombyggnad av 
lokaler eller anskaffning av annan egendom 
eller en motsvarande åtgärd, om de beräkna-
de kostnaderna för åtgärden håller sig inom 
den ram som anges i resursförordningen. 
Dessutom ska de totala kostnaderna för pro-
jektet ska som regel uppgå till minst 300 000 
euro. 

Sedan 2005 har det praktiskt inte längre 
funnits något separat statsunderstöd för an-
läggningsprojekt. I en tilläggsbudget för 
2009 har 9 miljoner euro som ett led i stimu-
lansåtgärderna avsatts för ombyggnader av 
ålderdomshem och daghem. 
 
Förvaltning, informationsinsamling och kon-
troll av uppgifterna inom statsandelssystemet 
för social- och hälsovården 

Årligen fastställer social- och hälsovårds-
ministeriet kriterierna för statsandelarna ge-
nom resursförordningen. Där läggs de kalky-
lerade kostnaderna för personer i varje ål-
dersgrupp och per arbetslös, funktionshind-
rad och barnskyddsfall till. Ministeriet fast-
ställer de kalkylerade kostnaderna för varje 
kommun och beviljar statsandel. 

De uppgifter som koefficienterna för stats-
andelarna bygger på tas fram av flera olika 
aktörer. Arbetslöshetskoefficienten bygger på 
arbetsförmedlingsinformation från arbets- 
och näringsministeriet, medan sjukfrekvens-
koefficienten grundar sig på uppgifter om 
sjukpensionärer från Pensionsskyddscentra-
len. Dagvårdskoefficienten baserar sig på 
sysselsättningsstatistik från Statistikcentra-
len. Handikappkoefficienten är ett resultat av 
uppgifter från Folkpensionsanstalten och Sta-
tistikcentralen, medan uppgifterna för barn-
skyddskoefficienten samlas in av Institutet 
för hälsa och välfärd. De demografiska upp-
gifterna om åldersgrupperna levereras av Sta-
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tistikcentralen och de bygger på information 
från Befolkningsregistercentralen. 
 
2.5 Statsandelen för undervisnings- och 

kulturverksamhetens driftskostna-
der 

Allmänt 

Bestämmelser om finansieringssystemet 
för undervisnings- och kulturverksamhet in-
går i lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet, (nedan finansierings-
lagen), och i förordningen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet, (nedan 
finansieringsförordningen), (806/1998). 

Finansieringslagen föreskriver om finansie-
ring av verksamhet enligt följande lagar: 

1) lagen om grundläggande utbildning 
(628/1998) 

2) gymnasielagen (629/1998) 
3) lagen om yrkesutbildning (630/1998) 
4) lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 

(631/1998) 
5) yrkeshögskolelagen (351/2003) 
6) lagen om yrkesinriktad lärarutbildning 

(356/2003) 
7) lagen om grundläggande konstundervis-

ning (633/1998) 
8) bibliotekslagen (904/1998) 
9) lagen om kommunernas kulturverksam-

het (728/1992) 
10) ungdomslagen (72/2006) 
11) idrottslagen (984/1979) 
12) museilagen (729/1992) 
13) teater- och orkesterlagen (730/1992). 
Finansieringslagen föreskriver om statsan-

del, statsunderstöd enligt prövning och annat 
bidrag till driftskostnader och anläggnings-
projekt. Lagen inbegriper dels statsandelar 
till kommunerna, dels statliga bidrag till pri-
vata aktörer som ordnar utbildning eller 
verksamhet. Utbildning i statlig regi finansie-
ras genom anslag i statsbudgeten. 

Rätten att få statsandel och statsandelarnas 
belopp finns angivna i lag. I finansieringen 
av undervisningsverksamhet beaktas behovet 
av service, men också omgivnings- och kost-
nadsfaktorer. Följaktligen varierar beräk-
ningskriterierna för olika former av utbild-
ning och verksamhet. 

Inom undervisnings- och kulturverksamhet 
betalas bidragen, i kommunernas fall statsan-
del, direkt till den som ordnar utbildningen 
eller verksamheten (nedan huvudmannen). 
Bidrag ges därmed också ut till samkommu-
ner, privata sammanslutningar och stiftelser. 
Utöver staten medverkar också alla kommu-
ner, med vissa begränsningar, med en lika 
stor finansiell andel som läggs fast per invå-
nare. I modellen med huvudman har det inte 
ansetts nödvändigt med separata betalnings-
andelar för hemkommunerna. 
 
Kriterierna för driftskostnaderna inom un-
dervisnings- och kulturverksamhet 

Bidragen till driftskostnaderna inom grund-
läggande utbildning, gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning, yrkes-
högskolor, grundläggande konstundervisning 
baserad på undervisningstimmar, folkbiblio-
tek, teatrar, orkestrar och museer grundar sig 
på ett pris per enhet som räknas ut och läggs 
fast per prestation vart fjärde år utifrån de 
landsomfattande faktiska driftskostnaderna 
inom respektive utbildnings- och verksam-
hetsform. Kostnaderna tjänar i fyra år som 
grund för uträkningen av statsandelarna. Pri-
serna per enhet justeras årligen på grundval 
av förändringarna i kostnadsnivån och i verk-
samhetens art och omfattning. Lagen före-
skriver vilka kostnaderna som inte får beak-
tas när driftskostnaderna beräknas. 

Årligen inom september månad fastställer 
statsrådet de mervärdesskattefria genomsnitt-
liga priserna per enhet för grundläggande ut-
bildning, gymnasieutbildning, yrkesutbild-
ning, yrkeshögskolor, grundläggande konst-
undervisning baserad på undervisningstim-
mar, folkhögskolor och bibliotek som ska 
ligga till grund för bidragen från staten året 
därpå. 

Undervisningsministeriet lägger årligen i 
förväg fast priserna per enhet för finansåret 
för varje utbildnings- och verksamhetsform. 
För kommunerna och samkommunerna är 
priserna mervärdesskattefria, men priserna 
per enhet för de privata utbildningsanordnar-
na höjs och höjningen motsvarar den mer-
värdesskattefria andel som anordnare av pri-
vat utbildning betalar för de mervärdesskatte-
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fria kostnader som de har i respektive utbild-
ningsform. 

Finansiering till driftskostnader bestäms ut-
ifrån kriterierna i lagen enligt de prestationer 
som finansieringen av varje utbildnings- och 
verksamhetsform bygger på och produkten 
av de kalkylerade priserna per enhet för varje 
prestation (statsandelsgrunden). 

Inom grundläggande utbildning, gymnasie-
utbildning, grundläggande yrkesutbildning 
och yrkeshögskolor läggs finansieringen fast 
på grundval av antalet elever eller studerande 
samt priserna per enhet bestämda per elev el-
ler studerande. 

Inom yrkesinriktad tilläggsutbildning läggs 
finansieringen fast på grundval av det antal 
studerandeårsverken, undervisningstimmar 
eller studieveckor som fastställts för utbild-
ningsanordnaren som grund för beräkning av 
statsfinansieringen samt det per studerande-
årsverke, undervisningstimme eller studie-
vecka bestämda priset per enhet och i läroav-
talsutbildning som ordnas som yrkesinriktad 
tilläggsutbildning på grund av antalet stude-
rande och priset per enhet bestämt per stude-
rande. 

Inom grundläggande konstundervisning 
läggs finansieringen fast på grundval av anta-
let invånare eller undervisningstimmar och 
priset per enhet bestämt per invånare eller 
undervisningstimme, medan den inom mor-
gon- och eftermiddagsverksamhet enligt la-
gen om grundläggande utbildning läggs fast 
på grundval av antalet ledda timmar och det 
per timme bestämda priset per enhet. 

För kommunens allmänna bibliotek och 
kulturverksamheten läggs finansieringen fast 
på grundval av antalet invånare i kommunen 
och det per invånare bestämda priset per en-
het och för museer, teatrar och orkestrar på 
grundval av kalkylerande antal av årsverke 
och per årsverke fastställda priset per enhet. 

I finansieringen av grundläggande utbild-
ning, gymnasieutbildning, grundläggande yr-
kesutbildning i form av utbildningsanstalt 
och läroavtal, yrkeshögskolor, grundläggan-
de konstutbildning som får statsandel per in-
vånare, bibliotek och kommunal kulturverk-
samhet ingår också kommunens andel per in-
vånare. Genom den är kommunerna med och 
finansierar de kalkylerade kostnaderna för 
undervisningsverksamhet som grundar sig på 

priser per enhet eller per antalet studerande 
eller någon annan prestation. 

Kommunens finansieringsandel per invåna-
re räknas ut separat för undervisningsverk-
samhet och bibliotek och separat för kultur-
verksamhet och grundläggande konstunder-
visning som får statsandel per invånare. 
Kommunens andel för utbildnings- och bib-
lioteksväsendet räknas ut genom att eurobe-
loppen för statsandelsgrunderna för kommu-
nerna, samkommunerna, privata utbildnings-
anordnare och statlig grundläggande utbild-
ning, gymnasieutbildning, grundläggande yr-
kesutbildning i form av läroanstalt och läro-
avtal, yrkeshögskolor, bibliotek adderas ihop. 
Sedan divideras beloppet med invånarantalet 
i landet och multipliceras med invånarantalet 
i kommunen. Av beloppet ska kommunen stå 
för 58,11 procent 2008—2011.  I kommu-
nens finansieringsandel beaktas inte de ele-
ver som får förberedande undervisning för 
den grundläggande utbildningen enligt lagen 
om grundläggande utbildning och inte heller, 
med undantag för elever som får grundläg-
gande utbildning, studerande som inte har 
hemkommun i Finland enligt lagen om hem-
kommun eller som har sin hemkommun på 
Åland, elever och studerande som det ordnas 
undervisning utomlands för eller studerande i 
yrkespedagogisk lärarutbildning och inte hel-
ler kostnader som beror på utbildningen.  

Åren 2008—2011 är kommunens finansie-
ringsandel av driftskostnaderna för kultur-
verksamhet och grundläggande konstunder-
visning 70,30 procent av det belopp som fås 
när alla kommuners sammanlagda statsan-
delsgrunder per invånare för grundläggande 
konstutbildning och den kommunala kultur-
verksamheten divideras med invånarantalet i 
landet och beloppet multipliceras med kom-
munens invånarantal. 

Statsandelen till kommunen räknas ut så att 
kommunens finansieringsandel per invånare 
dras av från kommunens statsandelsgrund. 
Samkommuner och privata anordnare av ut-
bildning och verksamhet får statlig finansie-
ring motsvarande hela statsandelsgrunden. I 
statsandelarna beaktas dessutom finansmini-
steriets utjämningar på grundval av skattein-
komsterna och de påverkar statsandelarna. 
Den som får statsandel får själv bestämma 
hur den används. 
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Förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning 

I statsbudgeten för 2009 beräknas de kalky-
lerade driftskostnaderna för förskoleunder-
visning och grundläggande utbildning vara 
cirka 3 870 miljoner euro och statsandelarna 
till driftskostnaderna cirka 1 620 miljoner 
euro. 

Finansieringen för driftskostnaderna för 
grundläggande utbildning läggs fast per anta-
let elever och per elev på grundval av priser-
na per enhet enligt finansieringslagen. Varje 
kommun får ett eget pris per enhet. 

Priserna per enhet graderas enligt befolk-
ningstäthet (under 40 invånare per kvadratki-
lometer), tvåspråkighet och andelen skärgård 
och per elever som går i klasserna 7—9, de 
som får specialundervisning enligt 17 § 
2 mom. i lagen om grundläggande utbild-
ning, antalet elever som deltar i undervisning 
på svenska och antalet elever med ett främ-
mande språk som modersmål. Dessutom gra-
deras priserna per enhet för glest bebyggda 
kommuner och skärgårdskommuner för ele-
verna i årskurserna 1—6 för skolor med färre 
än 80 elever och för eleverna i årskurserna i 
årskurserna 7—9 på grundval av undervis-
ning som ordnas för färre än 180 elever på 
samma språk. De priser per enhet som räknas 
ut på detta sätt jämnas ut med en särskild ko-
efficient enligt det genomsnittliga priset per 
enhet. I finansieringsförordningen ingår ko-
efficienter för dessa delfaktorer för priserna 
per enhet.  

År 2009 är det genomsnittliga priset per 
enhet bestämt per elev för den grundläggande 
utbildningen 6 503,77 euro. Enligt 1 § i fi-
nansieringsförordningen räknas grunddelen 
för priset per enhet för den grundläggande 
utbildningen ut genom att medeltalet av pri-
set per enhet för den grundläggande utbild-
ningen multipliceras med talet 0,77.  

På grundval av befolkningstätheten höjs 
grunddelen för priset per enhet för den 
grundläggande utbildningen i kommuner där 
invånartätheten är under 40 invånare per 
kvadratkilometer med det tal som man får 
genom att multiplicera medeltalet av priset 
per enhet och produkten av talet 0,1 med 
höjningsfaktorn för befolkningstätheten. Höj-

ningsfaktorn är skillnaden mellan den natur-
liga logaritmen av 40 och den naturliga loga-
ritmen av kommunens befolkningstäthet. 

Grunddelen av priset per enhet höjs i kom-
muner där befolkningstätheten är under tre 
och i skärgårdskommuner med det tal som 
man får genom att multiplicera talet 0,003 
med produkten av medeltalet av priset per 
enhet och skolnätsfaktorn per elev i kommu-
nen. Om befolkningstätheten i andra kom-
muner än skärgårdskommuner är över tre, 
men under fyra, ska produkten multipliceras 
med det tal som man får när kommunens in-
vånartäthet dras av från talet fyra. 

Talet för skolnätsfaktorn per elev är 
1) i skolor med färre än 80 elever, i fråga 

om en elev som får undervisning i årskurs 
1—6 och förskoleundervisning (11-årig lä-
roplikt), det tal som fås när skillnaden mellan 
talet 80 och det totala antalet elever i skolan 
multipliceras med 1,2, 

2) i kommuner och samkommuner som 
ordnar undervisning på samma språk för 
mindre än 180 elever i årskurs 7—9, i fråga 
om en elev som får undervisning på detta 
språk, det tal som fås när skillnaden mellan 
talet 180 och antalet nämnda elever multipli-
ceras med 0,6, dock högst 60. I antalet elever 
ingår elever som får påbyggnadsundervisning 
enligt 5 § i lagen om grundläggande utbild-
ning.  

3) i fråga om andra elever än de som nämns 
i 1 och 2 punkten noll. 

På elever som får specialundervisning en-
ligt lagen om grundläggande utbildning till-
lämpas inte talet per elev för skolnätsfaktorn. 

I tvåspråkiga kommuner höjs grunddelen 
av priset per enhet på grundval av tvåsprå-
kigheten med det tal som man får genom att 
multiplicera det genomsnittliga priset per en-
het med talet 0,04. 

I skärgårdskommuner där minst hälften av 
befolkningen bor utan fast vägförbindelse till 
fastlandet höjs det genomsnittliga priset per 
enhet med det tal som fås då det genomsnitt-
liga priset per enhet multipliceras med talet 
0,25.  I andra skärgårdskommuner höjs 
grunddelen av priset per enhet med det tal 
som fås då det genomsnittliga priset per en-
het multipliceras med talet 0,06. 

Dessutom höjs grunddelen av priset per 
enhet med det tal som fås då beloppen enligt 
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punkterna nedan adderas och det erhållna ta-
let divideras med antalet elever som får 
grundläggande utbildning i kommunen: 

1) produkten av 0,3 och det genomsnittliga 
priset per enhet multiplicerat med elevantalet 
i årskurserna 7—9, 

2) produkten av 4,0 och det genomsnittliga 
priset per enhet multiplicerat med antalet 
mycket gravt utvecklingshämmade elever 
(11-årig läroplikt), 

3) produkten av 2,5 och det genomsnittliga 
priset per enhet multiplicerat med antalet 
elever andra funktionshämmade elever (11-
årig läroplikt), 

4) produkten av 0,5 och det genomsnittliga 
priset per enhet multiplicerat med antalet 
andra elever i specialundervisning, 

5) produkten av 0,12 och det genomsnittli-
ga priset per enhet multiplicerat med antalet 
elever som deltar i undervisningen på svens-
ka, 

6) produkten av 0,2 och det genomsnittliga 
priset per enhet multiplicerat med antalet 
elever som har ett främmande språk som 
modersmål (annat modersmål än finska, 
svenska eller samiska). 

Undervisningsministeriet kan dessutom ef-
ter prövning höja priset per enhet för anord-
naren av grundläggande utbildning. En höj-
ning kommer främst i fråga när kostnaderna 
av godtagbara skäl, till exempel ett särskilt 
utbildningsuppdrag eller exceptionella för-
hållanden, är avsevärt högre än priset per en-
het för utbildningsanordnaren. 

Om grundläggande utbildning ordnas på 
internat, höjs priset per enhet för de elever 
som får den inkvartering och de måltider som 
hör till internatet med ett belopp som är 26 
procent av det genomsnittliga priset per enhet 
för yrkesutbildning. 

Priset per enhet räknas ut på grundval av 
antalet elever hösten före finansåret och där 
ingår elever som har fyllt 18 år och får 
grundläggande utbildning elever i förskole-
undervisning som omfattas av den förlängda 
läroplikten enligt 25 § 2 mom. och elever 
som får påbyggnadsundervisning enligt 5 § i 
lagen om grundläggande utbildning. 

Om en elev som avlägger lärokursen inom 
den grundläggande utbildningen har fyllt 
18 år är priset per enhet 60 procent av priset 
per enhet per elev för utbildningsanordnaren 

eller av priset per enhet för den kommun där 
undervisningen huvudsakligen ordnas. Det 
lägre priset per enhet grundar sig på det fak-
tum att vuxenstuderande har mindre studier 
än de som är läropliktiga. Om det inte har 
lagts fast något pris per enhet för utbild-
ningsanordnaren, är priset 60 procent av pri-
set per enhet för den kommun där utbild-
ningen huvudsakligen ordnas. Också detta 
pris per enhet kan höjas efter prövning. När 
utbildningsanordnaren har ålagts en särskild 
uppgift att ordna utbildningen på internat, 
tillämpas samma pris per enhet på personer 
som fyllt 18 år som på andra elever som får 
grundläggande utbildning på internat. 

Priserna per enhet läggs fast så att eurobe-
loppen fås genom att priserna per enhet för 
elever som får grundläggande utbildning 
multipliceras med antalet elever, och belop-
pen sammanräknade motsvarar de totala kal-
kylerade kostnaderna i hela landet. 

Priset per enhet för en privat anordnare av 
grundläggande utbildning är priset per enhet 
för den kommun där undervisningen huvud-
sakligen ordnas eller 90 procent av priset per 
enhet för den kommun där om utbildnings-
anordnaren före den 31 juli 1998 inte drev en 
läroanstalt för grundläggande utbildning eller 
motsvarande undervisning. Om den privata 
utbildningsanordnaren har en särskild utbild-
ningsuppgift enligt 7 § 3 mom. i lagen om 
grundläggande utbildning att ordna undervis-
ning för elever med förlängd läroplikt, höjs 
priset per enhet för utbildningsanordnaren för 
elever som får denna utbildning. Dessutom 
höjs priset per enhet för privata utbildnings-
anordnare med en mervärdesskatteandel som 
är 3,53 procent 2009.  

Priset per enhet bestämt per elev inom den 
förberedande undervisningen för invandrare 
före den grundläggande utbildningen är två 
gånger det pris per enhet bestämt per elev för 
utbildningsanordnaren. 

Priset per enhet för undervisning i utlandet 
är antingen det genomsnittliga priset per en-
het för den grundläggande utbildningen eller 
priset höjt eller sänkt med högst 20 procent. 

Den kommun där ett sjukhus är beläget är 
enligt 4 § 3 mom. lagen om grundläggande 
utbildning skyldig att ordna undervisning för 
elever som är patienter på sjukhuset i den 
omfattning som är det möjligt med hänsyn 
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till patienternas hälsa och övriga omständig-
heter. I 50 § i finansieringslagen ingår be-
stämmelser om betalningsandelen för hem-
kommuner för de elever på sjukhus eller 
skolhem som får grundläggande utbildning 
och elever som har placerats utanför hemmet 
med stöd av barnskyddslagen och får grund-
läggande utbildning. Enligt paragrafen räk-
nas den betalningsandel som den kommun 
som under vårdtiden enligt lagen om hem-
kommun är hemkommun för eleven ska beta-
la till den kommun där sjukhuset är beläget 
ut genom att antalet vårddagar multipliceras 
med de genomsnittliga faktiska årskostnader 
som den kommun där sjukhuset är beläget 
har haft för undervisningen per vårddag. Från 
betalningsandelen dras den andel enligt 
statsandelsgrunden av som räknats ut för den 
kommun där sjukhuset är beläget per elev 
som får sjukhusundervisning.Hemkommunen 
för en elev som får grundläggande utbildning 
på ett skolhem är skyldig att för eleven till 
den som ordnar skolhemsundervisningen be-
tala en betalningsandel, som fås genom att de 
arbetsdagar vid skolan under vilka eleven 
meddelats undervisning multipliceras med de 
genomsnittliga faktiska årskostnader som ut-
bildningsanordnaren har haft för undervis-
ningen per arbetsdag. När grundläggande ut-
bildning ordnas på skolhem ökas priset per 
enhet med 1,5 gånger priset per enhet för den 
grundläggande utbildningen. 

För förskoleundervisning beviljas finansie-
ring per elev så att statsandelen grundar sig 
på ett pris per enhet som är 91 procent av pri-
set per enhet för grundläggande utbildning 
för utbildningsanordnaren för de elever inom 
förskoleundervisningen som en nioårig lä-
roplikt.  För elever som får förskoleundervis-
ning och omfattas av den förlängda läroplik-
ten (11 år) enligt 25 § 2 mom. i lagen om 
grundläggande utbildning är priset per enhet 
detsamma som för anordnare av grundläg-
gande utbildning. 
 
Gymnasieutbildning 

Gymnasieutbildning ordnas på grundval av 
tillstånd som beviljas enligt 3 och 4 § i gym-
nasielagen. Det finns 282 gymnasier 2009. I 
statsbudgeten för 2009 beräknas de kalkyle-
rade driftskostnaderna för gymnasieutbild-

ningen vara cirka 654 miljoner euro. För 
statsandelarna till driftskostnader har cirka 
274 miljoner euro avsatts. 

Hur priserna per enhet för gymnasieutbild-
ning ska räknas ut anges i 18 § i finansie-
ringslagen. År 2009 är det genomsnittliga 
priset per enhet 5 886,49 euro per studeran-
de. 

Priserna per enhet för kommunerna och 
samkommunerna graderas i utbildningsan-
ordnarens gymnasieutbildning enligt antalet 
studerande som inlett studierna innan de har 
fyllt 18 år.  För detta läggs ett nyckeltal en-
ligt 6 § i finansieringsförordningen fast för 
utbildningsanordnaren. Nyckeltalet är 100 
om studerandena är minst 200. Det höjs per 
studerande om de är minst 60 och högst 200 
och därtill om antalet studerande är under 60. 
Nyckeltalet höjs dock högst med talet 106. 
Uträkningen grundar sig på antalet studeran-
de på statistikdagen som är den 20 september 
året före finansåret.  Nyckeltalet beräknas 
särskilt för finskspråkig och särskilt för 
svenskspråkig utbildning om utbildningsan-
ordnaren ordnar undervisning på båda språ-
ken. 

Nyckeltalet ska räknas om för varje tidiga-
re anordnare om gymnasieutbildning som 
omfattas det höjda nyckeltalet vid en kom-
munsammanslagning eller ändringar av ut-
bildningstillståndet integreras i gymnasieut-
bildningen i en annan kommun eller sam-
kommun. Nyckeltalet för en anordnare av 
sammanslagen utbildning är det med antalet 
studerande vägda medeltalet av de nyckeltal 
som beräknats. Nyckeltalet höjs på det sätt 
bara om gymnasieutbildningen sammanslås 
senast den 31 december 2012 och ett gymna-
sium och förutsättningarna för höjning av 
nyckeltalet kvarstår. 

Priset per enhet för gymnasierna räknas ut 
genom att nyckeltalet för utbildningsanord-
naren multipliceras med det genomsnittliga 
priset per enhet för gymnasiet och genom att 
talet divideras med 100. Priset per enhet mul-
tipliceras sedan med utjämningskoefficienten 
för hela landet för att jämna ut effekterna av 
de höjda nyckeltalen på det genomsnittliga 
priset per enhet för gymnasierna. 

Priset per enhet för en privat utbildnings-
anordnare är detsamma som priset per enhet i 
den kommun där utbildningen huvudsakligen 
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ordnas. Om kommunen inte ordnar gymna-
sieutbildning, beräknas priset per enhet för 
en privat anordnare av gymnasieutbildning 
på samma sätt som priset per enhet för kom-
munen. Mervärdesskatten läggs till på priset 
och är 3,55 procent. För utbildning som ord-
nas utomlands bestäms priset per enhet ge-
nom att de genomsnittliga priserna per enhet 
som fastställts för gymnasieutbildning grade-
ras enligt vad som bestäms närmare i finansi-
eringsförordningen. 

Om en anordnare av gymnasieutbildning 
med stöd av 4 § 3 mom. i gymnasielagen fått 
i uppgift att ordna gymnasieutbildning på in-
ternat, höjs priset per enhet för de studerande 
som får den inkvartering och de måltider som 
hör till internatet med ett belopp som är 
26 procent av det genomsnittliga pris per en-
het som med stöd av 16 § i finansieringsla-
gen fastställts för yrkesutbildning. För dem 
som studerar på internat och har inlett studi-
erna efter att de fyllt 18 år tillämpas samma 
pris per enhet som i fråga om andra stude-
rande som får gymnasieutbildning i internat. 

Förhandsfinansieringen av gymnasieut-
bildning bestäms enligt produkten av priset 
per enhet bestämt per studerande och antalet 
studerande inom gymnasieutbildningen året 
före finansåret. Finansieringen räknas ut se-
parat för vuxenutbildning och andra stude-
rande som avlägger gymnasiets hela lärokurs. 

Om en studerande som avlägger gymnasi-
ets hela lärokurs har inlett sina studier före 
18 års ålder, är priset per enhet 58 procent av 
priset per enhet bestämt per studerande för 
utbildningsanordnaren. Också detta pris kan 
höjas behovsprövat. 

Den 1 januari 2009 trädde en ändring av fi-
nansieringslagen i kraft och den gällde krite-
rierna för finansiering av gymnasieutbild-
ning. De innefattar obligatoriska lärokurser 
och riksomfattande kurser som erbjuds som 
fördjupningsstudier för ämnesstuderande. 
Kurser omvandlas till studerandeantal genom 
att antalet kurser som fullgjorts under det år 
som föregår finansåret av gymnasiets obliga-
toriska lärokurser och de riksomfattande kur-
ser som erbjuds som fördjupningsstudier di-
videras med 15. För finansieringen räknas 
det kalkylerade antalet studerande för äm-
nesundervisningen ihop med antalet stude-
rande som avlägger hela lärokursen och har 

inlett sina studier efter 18 års ålder. Sedan 
multipliceras antalet studerande med priset 
per enhet som är 58 procent av priset per en-
het bestämt per gymnasiestuderande för ut-
bildningsanordnaren. 
 
Den grundläggande yrkesutbildningen 

Den grundläggande yrkesutbildningen ord-
nas utifrån tillstånd som undervisningsmini-
steriet beviljar på grundval av 8 och 9 § i la-
gen om yrkesutbildning. I början av 2009 
fanns det 154 anordnare av yrkesutbildning. 
Av dem hade 18 kommuner som huvudman, 
46 samkommuner som huvudman och 89 
privata sammanslutningar eller stiftelser som 
huvudman. Staten är huvudman för Sameom-
rådets utbildningscentral. Dessutom är ett 
statligt affärsverk huvudman för Avia Colle-
ge som utbildar flygledare. Det genomsnittli-
ga mervärdeskattefria priset per enhet för yr-
kesutbildning är för 2009 är 10 181,46 euro 
per studerade. Till priset per enhet för privata 
utbildningsanordnare läggs 5,2 procent i mer-
värdesskatt 2009. 

I statsbudgeten för 2009 uppskattas de kal-
kylerade driftskostnaderna för grundläggande 
yrkesutbildning till cirka 1 460 miljoner euro 
och för statsandelarna till driftskostnaderna 
har cirka 612 miljoner euro avsatts.  

Enligt 19 § i finansieringslagen ska priser-
na per enhet per studerande i yrkesutbildning 
räknas ut vart fjärde år för varje utbildnings-
område genom att de riksomfattande total-
kostnader som alla anordnare av yrkesutbild-
ning har haft för utbildningen inom respekti-
ve utbildningsområde under det år som före-
går året före det då priserna per enhet be-
stäms divideras med det totala antalet stude-
rande som fått utbildning inom respektive ut-
bildningsområde under året. Priserna per en-
het graderas på grundval av specialundervis-
ning och andra faktorer som väsentligt inver-
kar på kostnaderna för utbildningen. Dessut-
om graderas priserna per enhet på grundval 
av goda resultat i utbildningen. Graderingen 
varierar mellan 15 och 90 procent. I special-
undervisningen är priserna per enhet inom 
alla utbildningsområden 47 procent högre än 
inom annan utbildning inom samma område. 
För specialyrkesläroanstalter som ordnar ut-
bildning för personer med grav funktions-
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nedsättning är priset ännu högre. Dessutom 
höjs priset per enhet för studerande med in-
kvarteringsförmån. I utbildningstillståndet 
har undervisningsministeriet rätt att på ansö-
kan höja priset per enhet om läroanstalten har 
något särskilt utbildningsuppdrag eller med 
hänvisning till andra tungt vägande skäl. 

Antalet studerande räknas ut i två steg. När 
statligt bidrag beviljas i förväg för det följan-
de finansåret tillämpas antalet studerande för 
året före finansåret. I slutet av finansåret ju-
steras bidragen utifrån det genomsnittliga an-
talet studerade under året. Det totala antal 
studerande som ingår i tillståndet för utbild-
ningsanordnaren är dock det högsta antal 
som bidragen kan basera sig på. 

Kriterierna för finansieringen av yrkesut-
bildningen sågs över genom ändringar av fi-
nansieringslagen och finansieringsförord-
ningen som trädde i kraft den 1 januari 2006. 
Bland de viktigaste ändringarna märks att 
gott resultat infördes som kriterium för den 
kalkylerade finansieringen och att det i krite-
rierna för statsandelarna för anläggnings-
kostnader också tas hänsyn till avskrivningar 
i bokföringen som anläggningsprojekt finan-
sieras kalkylmässigt med. 

Utbildningsanordnaren premieras för goda 
resultat utifrån ett flertal kriterier som beak-
tar hur de studerande kommer ut i arbetslivet 
eller fortsätter studera på högre nivå, hur av-
brotten i studierna har minskat, hur många 
som avlägger examen, undervisningspersona-
lens behörighet och utbildningsanordnarens 
satsningar på personalutveckling och yrkes-
kompetens. Av de totala bidragen till grund-
läggande yrkesutbildning delas två procent ut 
med hänvisning till goda resultat. Ungefär 
två tredjedelar av utbildningsanordnarna får 
resultatbonus. 

Dessutom premieras högkvalitativ yrkesut-
bildning med tematiska kvalitetspriser i form 
av ett extra bidrag. I finansieringsförordning-
en ingår det bestämmelser om gradering av 
priset per enhet, förberedande utbildning för 
invandrare före yrkesutbildningen, handled-
ning som ordnas för studerande med funk-
tionsnedsättning i tränings- och rehabiliter-
ingssyfte och kriterierna för bidrag till hand-
ledningen. 
 

Finansieringen av yrkesinriktad tilläggsut-
bildning  

Yrkesinriktad tilläggsutbildning ordnas på 
grundval av tillstånd som undervisningsmini-
steriet beviljar på grundval av 4 och 5 § i la-
gen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
Statsandel för yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning ges dels för yrkesexamina och special-
yrkesexamina som avläggs som fristående 
examen utan förberedande utbildning och för 
utbildning som förbereder för dessa examina, 
dels för annan yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning som förbereder för andra examina än 
fristående examina och yrkesinriktade grund-
examina som avläggs utan förberedande ut-
bildning. Finansieringssystemet består å ena 
sidan av priser per enhet bestämda per stude-
randeårsverken och bidrag på grundval av det 
fastställda antalet studerandeårsverken (yr-
kesinriktad tilläggsutbildning som ges på lä-
roanstalt) och å andra sidan av priser per en-
het bestämda per undervisningstimme och 
bidrag på grundval av det fastställda antalet 
undervisningstimmar (tilläggsutbildning som 
ordnas av särskild yrkesläroanstalt). Det 
finns ingen lagstadgad självfinansieringsan-
del för kommunerna inom den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningen.Yrkesinriktad tilläggsut-
bildning som ordnas av läroanstalter 

Enligt 5 § i finansieringslagen bestäms fi-
nansieringen av yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning på grundval av det antal studerandeårs-
verken som fastställts för utbildningsanord-
naren som grund för beräkning av statsfinan-
sieringen och priset per enhet bestämt per 
studerandeårsverke. Undervisningsministeri-
et fastställer årligen det antal studerandeårs-
verken som den kalkylerade statliga finansie-
ringen för varje utbildningsanordnare ska 
grunda sig på inom ramen för ett högsta antal 
i statsbudgeten.  Priser per enhet per stude-
randeårsverke för yrkesinriktad tilläggsut-
bildning beräknas enligt 22 § 1 mom. i finan-
sieringslagen på grundval av det genomsnitt-
liga pris per enhet som fastställts för yrkesut-
bildning. Priserna per enhet graderas i ut-
bildning som hör till olika prisgrupper och i 
specialundervisning. Priserna per enhet är 
uppdelade på elva prisgrupper utifrån skill-
nader i kostnaderna för utbildningen.  
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Enligt 11 § 3 mom. i finansieringslagen är 
statsandelen till driftskostnaderna i yrkesin-
riktad tilläggsutbildning 85,60 procent av den 
kalkylerade grunden för utbildningen. Inom 
ett företags eller en annan sammanslutnings 
utbildning för att utveckla personalen är fi-
nansieringen 47,23 procent. 

År 2009 finns det 164 utbildningsanordna-
re som får statsandel för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. För driftskostnaderna har 
det avsatts ett anslag på cirka 129 miljoner 
euro. 

 
Läroavtalsutbildning 

Läroavtalsutbildning är en form av yrkesin-
riktad tilläggssutbildning. Alla yrkes- och 
specialyrkesexamina på det andra stadiet plus 
annan yrkesinriktad tilläggsutbildning kan 
avläggas som läroavtalsutbildning. 

Priset per enhet för yrkesinriktad tilläggs-
utbildning som ordnas som läroavtalsutbild-
ning läggs årligen fast i statsbudgeten för den 
förberedande undervisningen för yrkes- eller 
specialyrkesexamen och dessutom separat för 
yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte tar 
sikte på examen. I statsbudgeten för 2009 är 
det mervärdesskattefria priset per studerande 
i utbildning som förbereder för yrkes- och 
specialyrkesexamen 3 223,16 euro och i an-
nan påbyggnadsutbildning 2 327,84 euro.  

Priserna per enhet graderas inte efter ut-
bildningsområde inom läroavtalsutbildning-
en. Vid finansieringen av läroavtalsutbild-
ning som ordnas som specialundervisning 
tillämpas enligt 8 § 5 mom. i finansierings-
förordningen priset per enhet för läroavtals-
utbildning höjt med 50 procent. 

Antalet studerande inom den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningen läggs årligen fast i stats-
budgeten. I statsbudgeten för 2009 är studie-
platserna inom läroavtalsutbildning som är 
yrkesinriktad tilläggsutbildning begränsade 
till 27 200. Det antal studerande som bidra-
gen grundar sig på räknas ut i två steg på 
samma sätt som inom yrkesutbildning som 
ges vid läroanstalter doc så att antalet stude-
rande doc så att antalet studerande på vårens 
och höstens beräkningsdagar vägs med talet 
6/12.  
 
 

Särskilda yrkesläroanstalter 

De särskilda yrkesläroanstalterna finns 
inom industrin eller företag inom tjänstesek-
torn och de utbildar medarbetare i första 
hand för huvudmannen. Enligt 5 § i finansie-
ringslagen bestäms bidragen till yrkesinriktad 
tilläggsutbildning på grundval av det antal 
undervisningstimmar som fastställts för ut-
bildningsanordnaren som grund för beräk-
ning av statsfinansieringen och priset per en-
het bestämt per undervisningstimme. Bidra-
gen baserar sig inte på kostnaderna för ut-
bildningen och de ses inte över i slutet av fi-
nansåret. 

Undervisningsministeriet fastställer enligt 
48 § i finansieringslagen årligen inom ramen 
för statsbudgeten det antal undervisnings-
timmar som ska läggas till grund för finansi-
eringen. Enligt 11 § i finansieringslagen får 
en utbildningsanordnare finansiering för 
driftskostnaderna för en särskild yrkesläroan-
stalt till det belopp som fås när det antal un-
dervisningstimmar som fastställts för utbild-
ningsanordnaren som grund för beräkning av 
finansieringen multipliceras med det pris per 
enhet som bestämts per undervisningstimme. 
Årligen fastställer undervisningsministeriet 
enligt 22 § 2 mom. i finansieringslagen pri-
serna per enhet per undervisningstimme för 
särskilda yrkesläroanstalter enligt priserna 
per enhet för det föregående året justerade till 
den beräknade kostnadsnivån det år då priset 
per enhet tillämpas. Priserna per enhet är 
graderade utifrån fyra läroanstaltsgrupper. 

I början av 2009 fick 29 särskilda yrkeslä-
roanstalter statsandel. I statsbudgeten för 
2009 har ett anslag på cirka 19,7 miljoner 
euro avsatts för driftskostnaderna. 
 
Yrkeshögskolor 

Yrkeshögskolorna drivs utifrån tillstånd 
som beviljas av statsrådet. Från och ned 2010 
kommer det att finnas 25 yrkeshögskolor 
inom undervisningsministeriets förvaltnings-
område. Av dem har fyra kommuner som 
huvudman, sju samkommuner som huvud-
man och fjorton aktiebolag eller stiftelser 
som huvudman. Fem yrkeshögskolor är yr-
kesinriktade lärarhögskolor. 
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I statsbudgeten för 2009 beräknas de kalky-
lerade driftskostnaderna uppgå till cirka 
849 miljoner euro och cirka 363 miljoner 
euro har avsatts för statsandelar driftskostna-
derna. År 2009 är det genomsnittliga mer-
värdeskattefria priset per enhet för yrkes-
högskolorna 7 353,62 euro per studerande. 
Till priset per enhet för privata utbildnings-
anordnare läggs en mervärdesskatt som är 
3,13 procent 2009. 

Kriterierna för finansieringen av yrkes-
högskolorna har justerats genom ändringar i 
finansieringslagen och finansieringsförord-
ningen som trädde i kraft den 1 januari 2006. 

Priserna per enhet per studerande i yrkes-
högskolor ska enligt 20 § i finansieringslagen 
beräknas vart fjärde år utifrån de riksomfat-
tande totalkostnaderna vid alla yrkeshögsko-
lor. På grundval av dem räknas priserna per 
enhet per studerande ut. I de riksomfattande 
totalkostnaderna räknas också de avskriv-
ningar enligt bokföring in som huvudmannen 
för en yrkeshögskola har gjort för yrkeshög-
skoleverksamheten och som anläggnings-
kostnader kalkylmässigt finansieras med. 
Undervisningsministeriet och huvudmannen 
för respektive yrkeshögskolor avtalar för ett 
visst antal år i taget för varje utbildningsom-
råde om antalet studerande som finansiering-
en ska grunda sig på. I avtalet anges det vilka 
mål som är av central betydelse i yrkeshög-
skolans verksamhet med tanke på den natio-
nella högskolepolitiken, om uppföljningen av 
målen och om viktiga riksomfattande utveck-
lingsprojekt. Dessutom kommer de särskilt 
överens om yrkesinriktad lärarutbildning. 

Priset per enhet består av två kalkylerade 
delar, dels antalet studerande, dels antalet av-
lagda examina. Andelen enligt antalet stude-
rande är 70 procent och andelen enligt antalet 
examina är 30 procent. Priset per enhet be-
stäms på grundval av hur stort antalet stude-
rande vid respektive yrkeshögskola är i för-
hållande till det totala antalet studerande vid 
alla yrkeshögskolor och antalet avlagda exa-
mina vid id respektive yrkeshögskola är i 
förhållande till det totala antalet examina vid 
alla yrkeshögskolor. Antalet examina är me-
deltalet av de examina som har avlagts de två 
år som föregår året då priset per enhet läggs 
fast. Bidragen är slutliga eftersom det är klart 
hur stora de kommer att vara året därpå. 

Närmare bestämmelser om hur priserna per 
enhet ska räknas ut ingår i finansieringsför-
ordningen. 

Undervisningsministeriet kan av särskilda 
skäl höja priset per enhet för en yrkeshögsko-
la. Höjningen ökar då inte den totala statliga 
finansieringen, men påverkar fördelningen av 
basfinansieringen mellan yrkeshögskolorna. 
Den behovsprovade höjningen görs vanligen 
på ansökan. 
 
Allmänna bibliotek 

I bibliotekslagen (904/1998) ingår be-
stämmelser om biblioteks- och informations-
tjänsten vid kommunernas allmänna biblio-
tek. Vidare föreskrivs det hur tjänsterna ska 
stödjas i hela landet och på det regionala pla-
net. Det ingår i kommunens uppgifter att 
ordna den biblioteks- och informationstjänst 
som ingår i lagen. Kommunen kan ordna 
tjänsterna i egen regi alternativt helt eller 
delvis i samarbete med andra kommuner eller 
på något annat sätt. Kunderna ska ha tillgång 
till personal inom biblioteks- och informa-
tionstjänstområdet och till biblioteksmaterial 
och biblioteksutrustning som förnyas. I 4 § 
ingår bestämmelser om nätet av biblioteks- 
och informationstjänster. Kommunerna an-
svarar för att tjänsterna är ordnade enligt la-
gen. År 2009 får 332 kommuner statsandel 
för biblioteksverksamhet. 

Kommunerna får enligt 9 § i biblioteksla-
gen statsandel för bibliotekens driftskostna-
der enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet. I 24 § i finansi-
eringslagen föreskrivs det om priset per enhet 
för biblioteken för kommunerna. Statsande-
len beviljas beroende på invånarantalet. 
Kommunerna kan också få statsandel för an-
läggningskostnaderna för bibliotek enligt fi-
nansieringslagen. 

År 2009 är det genomsnittliga priset per 
enhet för bibliotek 54,09 euro per invånare. 
Priset är 20 procent högre i kommuner där 
befolkningstätheten är högst två och i kom-
muner som av statsrådet är klassade som 
skärgårdskommuner och 10 procent högre i 
kommuner där befolkningstätheten är över 
två men under fem. 

På grundval av särskilda uppdrag (central-
bibliotek, landskapsbibliotek) som ett biblio-
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tek har med stöd av bibliotekslagen kan un-
dervisningsministeriet höja priset per enhet 
för kommunen. Priset kan också höjas med 
hänvisning till något annat särskilt uppdrag. 
Höjningen täcker rimliga kostnader för det 
särskilda uppdraget och undervisningsmini-
steriet utreder kostnaderna vart fjärde år till-
sammans med huvudmannen. Ökningen räk-
nas ut per invånare i kommunen och läggs till 
priset per enhet för kommunen som graderats 
och jämnats ut enligt genomsnittliga priset 
per enhet. Statsandelsgrunden för kommunen 
räknas ut genom att invånarantalet i kommu-
nen multipliceras med priset per enhet för 
bibliotek bestämt per invånare. 
 
Grundläggande konstundervisning 

Enligt lagen om grundläggande konstun-
dervisning avses med grundläggande konst-
undervisning avses sådan målinriktad och 
från nivå till nivå fortskridande undervisning 
inom olika områden av konsten som i första 
hand riktar sig till barn och unga och som 
samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka 
sig och söka sig till yrkesutbildning och ut-
bildning på högre nivå inom konstområdet. 

 Finansieringen är uppdelad på verksamhet 
som finansieras dels på grundval av invånar-
antalet, dels på grundval av undervisnings-
timmarna. 
 
Grundläggande konstundervisning som fi-
nansieras på grundval av invånarantalet 

Kommuner som ordnar grundläggande 
konstundervisning får statsandel. År 2009 får 
303 kommuner statsandel för grundläggande 
konstundervisning utifrån invånarantalet. 
Den årliga statsandelsgrunden räknas ut ge-
nom att invånarantalet i kommunen multipli-
ceras med priset per enhet bestämt per invå-
nare.  

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
priset per enhet inom ramen för statsbudge-
ten. Priset är detsamma för alla kommuner 
och är 1,40 euro per invånare 2009. 

Kommunernas eget bidrag till statsandels-
grunden för kulturverksamhet och grundläg-
gande konstundervisning är 70,30 procent 
och statens andel 29,70 procent. 
 

Grundläggande konstundervisning som fi-
nansieras på grundval av antalet undervis-
ningstimmar 

Undervisningen ordnas på grundval av till-
stånd från undervisningsministeriet. År 2009 
finns det 128 läroanstalter för konstundervis-
ning som får statsandel på grundval av un-
dervisningstimmarna. De ordnar undervis-
ning inom följande områden: musik, dans, 
bildkonst, arkitektur, handarbete, teater, ord-
konst och cirkuskonst. 

Statsandelsgrunden räknas ut genom att det 
antal undervisningstimmar som undervis-
ningsministeriet har fastställt för utbildnings-
anordnaren multipliceras med priset per en-
het bestämt per undervisningstimme. Priset 
per enhet är 67,25 euro per undervisnings-
timme 2009. Till priset per enhet för privata 
utbildningsanordnare läggs mervärdesskatt 
om 1,98 procent. Statsandelen till de som 
ordnar grundläggande konstutbildning på 
grundval av antalet undervisningstimmar är 
57 procent av statsandelsgrunden. 
 
Ungdomsverksamhet 

Ungdomsarbete och ungdomspolitik ingår 
enligt 7 § i ungdomslagen (72/2006) i kom-
munernas uppgifter. Kommunerna, ung-
domsföreningarna och andra organisationer 
som bedriver ungdomsarbete ansvarar för att 
genomföra ungdomsarbetet. Enligt 9 § får 
kommunerna statsandel för driftskostnader 
enligt finansieringslagen. I 27 § i finansie-
ringslagen sägs det att undervisningsministe-
riet årligen inom ramen för statsbudgeten ska 
fastställa priset per enhet för ungdomsarbete 
för varje kommuninvånare som inte har fyllt 
29 år. Statsandeln måste användas till den 
verksamhet som 7 § i ungdomslagen avser. 

Statsandelarna till ungdomsarbete betalas 
helt och hållet från tipsvinstmedel. 
 
Idrottsverksamhet 

I idrottslagen (1054/1998) åläggs kommu-
nerna en allmän skyldighet att arbeta för id-
rott och motion. I 2 § 1 mom. sägs det att sta-
ten och kommunerna ska skapa allmänna 
förutsättningar för idrott. Idrottsverksamhe-
ten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisa-
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tionerna.  I 3 mom. läggs kommunens skyl-
dighet att främja idrott fast. Kommunen ska 
enligt momentet skapa förutsättningar för 
kommuninvånarnas idrottsutövning genom 
att utveckla det lokala och regionala samar-
betet och en hälsofrämjande idrott, genom att 
stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla 
idrottsanläggningar och ordna idrottsverk-
samhet även med beaktande av grupper med 
särskilda behov. I 26 § i finansieringslagen 
föreskrivs det om priset per enhet för idrotts-
verksamhet. Kommunerna får årligen en 
statsandel per invånare för driftskostnaderna 
för idrottsverksamhet. Dessutom kan de få 
statsunderstöd enligt prövning för sina id-
rottsplatsprojekt och i vissa fall också bidrag 
för att utveckla sin verksamhet. Statsandelen 
måste användas till den kommunala idrotts-
verksamhet som avses i lagen. 

Statsandelarna till idrottsverksamhet beta-
las helt och hållet från tipsvinstmedel. 
 
Allmän kulturverksamhet 

Kommunernas skyldighet att ordna med 
kulturtjänster finns inskriven i lagen om 
kommunernas kulturverksamhet (728/1992). 
Enligt lagen ska kommunerna främja, stödja 
och organisera kulturverksamheten i kom-
munen. Med kulturverksamhet avses enligt 
lagen professionell och amatörmässig 
konstutövning, erbjudande och anlitande av 
konstnärliga tjänster, hembygdsarbete samt 
tillvaratagande och främjande av det lokala 
kulturarvet. 

I 25 § i finansieringslagen ingår bestäm-
melser om priserna per enhet för kulturverk-
samhet. Statsandelsgrunden för kommunen 
räknas ut genom att invånarantalet i kommu-
nen adderas med produkten av priset per en-
het per invånare för kulturverksamhet. 
Kommunerna ska stå för 70,30 procent av 
kostnaderna per invånare för kulturverksam-
het och konst och staten för 29,70 procent. 
Undervisningsministeriet fastställer årligen 
kommunens pris per enhet för kulturverk-
samhet inom ramen för statsbudgeten. År 
2009 är priset per enhet 3,50 euro per invåna-
re. Dessutom kan kommunerna få statsunder-
stöd enligt prövning till försöks- och utveck-
lingsuppdrag inom kulturverksamheten. 

Statsandelen för allmän kulturverksamhet 
och statsunderstödet enligt prövning kommer 
helt och hållet från statliga budgetmedel. 
 
Museer, teatrar och orkestrar 

I teater- och orkesterlagen (730/1992) före-
skrivs det att syftet med den statsandel som 
beviljas för teater- och orkesterverksamhet är 
att utgående från konstnärliga utgångspunk-
ter producera teater- och orkestertjänster och 
att främja tjänsternas regionala tillgänglighet 
och åtkomst för olika befolkningsgrupper. I 
museilagen (729/1992) sägs det att musei-
verksamhetens syfte är att upprätthålla och 
stärka befolkningens förståelse av sin kultur, 
sin historia och sin miljö. År 2009 får 56 te-
atrar, 27 orkestrar och 124 museer statandel 
för sin verksamhet. 

Teatrar, orkestrar och museer får statsandel 
för sina driftskostnader enligt finansierings-
lagen och museilagen. 

Huvudmannen för ett museum, en teater 
och en orkester får enligt 15 § i finansierings-
lagen statsandel för de driftskostnader som 
föranleds av dessa funktioner till 37 procent 
av det belopp som fås när det antal kalkyle-
rade årsverken som fastställts för huvudman-
nen för ett museum, en teater och en orkester 
multipliceras med det pris per enhet som be-
stämts per årsverke för verksamheten. 

Bestämmelsen om hur priset per enhet ska 
räknas ut har ändrats genom en lag som träd-
de den 1 januari 2006.  De priser per enhet 
som statsandelen grundar sig på räknas ut 
vart fjärde år utifrån de totala riksomfattande 
kostnaderna för varje konst- och kulturform. 
Dessutom bestämmer undervisningsministe-
riet priset per enhet i enlighet med den be-
räknade kostnadsnivån för finansåret och så 
att de förändringar i verksamhetens omfatt-
ning och art som beror på statens åtgärder 
beaktas i tillämpliga delar. Under andra år 
fastställs som pris per enhet det pris per enhet 
som fastställts för föregående år justerat med 
förändringar i kostnadsnivån och i verksam-
hetens omfattning och art. Vidare kan teatrar, 
orkestrar och museer får statsunderstöd enligt 
prövning. Vid beräkningen av priserna per 
enhet dras från kostnaderna av ett belopp 
som motsvarar de statsunderstöd som med 
stöd av 42 § i finansieringslag, 6 a § 2 och 
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3 mom. i teater- och orkesterlagen och 4 a § i 
museilagen under det år då kostnaderna be-
räknas ha blivit beviljade huvudmännen för 
institutionernas verksamhet. 
 
Anläggningsprojekt 

På grundval av finansieringslagen kan 
statsandel för anläggningsprojekt ges ut till 
anläggningsprojekt inom grundläggande ut-
bildning, gymnasieutbildning, grundläggande 
konstundervisning och allmänna bibliotek. 
Statsunderstöd ges ut till anläggningsprojekt 
inom ungdomsverksamhet, idrottsverksam-
het, kommunernas kulturverksamhet, museer, 
teatrar och orkestrar. Dessutom kan statsun-
derstöd enligt finansieringslagen ges ut till 
anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bild-
ningsarbete (632/1998). Däremot beviljas 
inte anläggningsprojekt inom yrkesutbild-
ning, yrkeshögskolor eller yrkesinriktad vux-
enutbildning statlig finansiering. I stället be-
aktas bidragen till anläggningsprojekten se-
dan 2006 kalkylerat i statsandelsgrunden för 
driftskostnaderna. 

Med anläggningsprojekt avses enligt finan-
sieringslagen byggande, förvärv, grundlig re-
paration eller motsvarande åtgärder i lokaler 
som utgör en funktionell helhet och anskaff-
ning av lösegendom i samband med sådana 
åtgärder. Också bokbussar och bokbåtar be-
traktas som anläggningsprojekt.  Ett villkor 
är att åtgärdens beräknade totala kostnader 
uppgår till minst det belopp som statsrådet 
har fastställt. Undantag från regeln är tillåtna 
om finansieringen av projektet skulle bli ex-
tra ansträngande för kommunen. Avsteg från 
kostnadsgränsen får också göras på samma 
villkor vid projekt som ordnas av privata 
verksamhetsutövare. 

Statsbidragsmyndigheten lägger fast 
statsandelsgrunden för statsunderstödsprojek-
tet utifrån projektplanen inom ramen för den 
fastställda projektomfattningen och de priser 
per enhet som är fastställda genom förord-
ning av undervisningsministeriet. Myndighe-
ten ska fastställa en statsandelsgrund för de 
ombyggnadsprojekt eller andra projekt som 
inte har något pris per enhet. Anläggnings-
projekt kan få 25—50 procent av den kalky-
lerade grunden för statsandelen i statsandel. 
Kommunens procentuella andel räknas ut på 

grundval av den utjämnade kalkylerade skat-
teinkomsten per invånare. Statsandelen är 
50 procent vid utjämningsgränsen och mins-
kar i relation till överskridningen när den är 
högre än utjämningsgränsen. Men statsande-
len är minst 25 procent. Vid projekt som 
samkommuner eller flera kommuner till-
sammans står för anges statsandelen på 
grundval av varje kommuns andel, och på 
grundval av den kommun där projektet för-
lagt om det genomförs av en privat verksam-
hetsanordnare. Statsandelen kan betalas an-
tingen under genomförandetiden eller, om 
sökanden godkänner det, de sju år som följer 
efter att projektet blev klart. Då betalas det 
ränta på de återstående posterna och den är 
lika stor som grundräntan från och med att 
den första årliga posten betalas ut. 

Statsbidragsmyndigheten lägger fast be-
loppet för statsunderstödet för statsunder-
stödsprojekt utifrån projektplanen. Inga pri-
ser per enhet eller procentuella statsandelar 
fastställs för statsunderstödsprojekt. Myndig-
heten bestämmer hur statsunderstödet ska be-
talas ut. Vanligen betalas en del av statsun-
derstödet under genomförandeperioden och 
resten när projektredovisning har gjorts efter 
att projektet har blivit klart. 

För att anläggningsprojekt ska kunna fi-
nansieras systematiskt sammanställer under-
visningsministeriet årligen en finansierings-
plan för projekten de kommande fyra åren. 
Planen baserar sig på verksamhetsanordnar-
nas förslag och länsstyrelsens prioritetsord-
ning. Inga finansieringsplaner sammanställs 
för projekt inom ungdomsverksamhet och 
kulturverksamhet eftersom anslagen är så 
små. 

Länsstyrelsen är statsbidragsmyndighet vid 
projekt omfattande högst 700 000 euro inom 
idrottsverksamhet och vid anläggningspro-
jekt inom utbildning och biblioteksverksam-
het, utom projekt vid idrottsutbildningscen-
trer. I övrigt är undervisningsministeriet 
statsbidragsmyndighet. 
 
Statsunderstöd 

I 6 kap. i finansieringslagen ingår bestäm-
melser om särskilda statsunderstöd. I 42 § fö-
reskrivs det om extra bidrag till anläggnings-
projekt och driftskostnader och om anslag i 
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statsbudgeten till försök, specialuppgifter och 
inledande av verksamhet. En privat utbild-
ningsanordnare eller en anordnare av annan 
verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 § 
kan beviljas extra statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt och driftskostnader inom ramen 
för anslag som avsatts för ändamålet i stats-
budgeten. För försök som syftar till att ut-
veckla verksamhet enligt de lagar som nämns 
i 1 §, för nödvändiga specialuppgifter i sam-
band med verksamheten och för inledande av 
verksamheten kan statsunderstöd beviljas 
inom ramen för anslag som har avsatts för 
ändamålet i statsbudgeten. 

I 43 § ingår bestämmelser om statsunder-
stöd för trafiklärarutbildning och för under-
visning på samiska och i samiska. Kommu-
nerna på samernas hembygdsområde och 
andra utbildningsanordnare som är verk-
samma där beviljas årligen statsunderstöd för 
de kostnader som beror på undervisning på 
samiska och i samiska i den grundläggande 
utbildningen, gymnasierna och yrkesutbild-
ningen i överensstämmelse med kriterier som 
fastställs av statsrådet. Statsunderstöden ska 
sammanlagt motsvara de genomsnittliga 
kostnaderna för att anställa nödvändig un-
dervisningspersonal. 

För undervisning som avses i lagen om 
grundläggande utbildning har det beviljats 
bidrag bland annat till försöks- och utveck-
lingsverksamhet och internationalisering, 
stöd till elever med ett främmande språk som 
modersmål eller elever med finska respektive 
svenska som andra språk och stöd till annan 
undervisning för dem, modersmålsundervis-
ning för elever med samiska eller romani 
som modersmål vid skolor och läroanstalter, 
till kommuner eller registrerade föreningar 
för kostnaderna för finländska barns skol-
gång inom ramen för samarbetet med gräns-
kommunerna i Sverige och till understöd en-
ligt prövning till läroanstalter som ordnar 
grundläggande konstundervisning. 

Enligt 43 a § kan en sammanslutning eller 
stiftelse få statsunderstöd för att ordna s fri-
stående examina som avläggs utan förbere-
dande utbildning. 
 
 

Förvaltning, informationsinsamling och kon-
troll av uppgifter inom finansieringen av un-
dervisnings- och kulturverksamhet 

Enligt 53 § i finansieringslagen är det un-
dervisningsministeriet som i egenskap av 
statsbidragsmyndighet fattar de beslut i ären-
den som gäller priser per enhet och prestatio-
ner för verksamhetsanordnarna och om stats-
understöd som krävs för finansieringen av 
undervisnings- och kulturverksamhet. Ut-
bildningsstyrelsen är statsbidragsmyndighet i 
de statsunderstödsärenden som avses i 42 § 
2 mom. i finansieringslagen. Informationsin-
samling och underhåll och utveckling av sy-
stem som krävs för besluten har i resultat-
kontraktet mellan undervisningsministeriet 
och Utbildningsstyrelsen förlagts till Utbild-
ningsstyrelsen. Underhållet av finansierings-
systemet för undervisnings- och kulturverk-
samhet samt registrering och rapportering av 
kostnaderna är integrerade i systemet Valos 
(finansierings- och kostnadssystemet för un-
dervisnings- och kulturverksamheten). Sy-
stemet har levererats av datacentralen vid 
Tammerfors universitet. Tanken är att syste-
met ska leverera information till utbildnings-
anordnarna årligen om statsandelsbesluten 
om driftskostnader och månatligen om utbe-
talningarna. 

I 54 § i finansieringslagen åläggs bi-
dragstagarna att lämna in nödvändiga uppgif-
ter till statsbidragsmyndigheten, ges under-
visningsministeriet rätt att kontrollera uppgif-
terna och åläggs bidragstagarna vissa skyl-
digheter och ges den som kontrollerar vissa 
rättigheter vid lagstadgade kontroller. 

Hur uppgifter ska lämnas bestäms av un-
dervisningsministeriet. I de flesta fall finns 
uppgifter om kostnaderna för grundläggande 
utbildning, förskoleundervisning, gymnasier 
och bibliotek som kommuner eller samkom-
muner är huvudmän för i Statistikcentralens 
uppgifter om kommunernas och samkommu-
nernas ekonomi. Likaså får man information 
prestationer i den grundläggande utbildning-
en och förskoleundervisningen genom Stati-
stikcentralens informationsinsamling. I övrigt 
är det Utbildningsstyrelsen som samlar in in-
formation. För besluten görs det årligen två 
förfrågningar om basfakta om prestationer 
och en förfrågan om kostnaderna för året in-
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nan. Datainnehållet i kostnadstillämpningen 
täcker in driftskostnader enligt statsandels-
mallen, utgifter som inte ingår i statsandels-
mallarna och inkomsterna för enskilda verk-
samheter och efter utgiftsslag. 

Granskningen av bidragstagarens verksam-
het och ekonomi har utvidgats genom änd-
ring av 54 § i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet 
(492/2009), som trädde i kraft den 1 augusti 
2009. Statsbidragsmyndigheten har rätten att 
besluta om granskningen. Undervisningsmi-
nisteriet kan också delegera granskningarna 
till Utbildningsstyrelsen. Statsbidragsmyn-
digheten kan bemyndiga en utomstående re-
visor att utföra granskningen. Vid gransk-
ningen kan också anlitas en utomstående ex-
pert. Bidragstagaren är skyldig att utan er-
sättning ge den tjänsteman som utför gransk-
ningen alla nödvändiga uppgifter och utred-
ningar, handlingar, upptagningar och annat 
material. Den som utför granskningen har 
rätt att i den omfattning som granskningen 
kräver få tillträde till de lokaler som är i bi-
dragstagarens besittning eller användning för 
den verksamhet som finansieras och till 
andra områden. Den som utför granskningen 
har rätt att omhänderta det material som är 
föremål för granskning, om granskningen 
kräver det. Granskning får däremot inte utfö-
ras i lokaler som omfattas av hemfriden. 
Dessutom har statsbidragsmyndigheten och 
utbildningsstyrelsen rätt att få nödvändig 
handräckning av polis- och utsökningsmyn-
digheterna. 
 
2.6 Översyn av kostnadsfördelningen 

Kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna ses över i sin helhet vart fjärde 
år. Då ses de kalkylerade kostnader som de 
uppgiftsbaserade statsandelarna grundar sig 
på över, likaså priserna per enhet för under-
visnings- och kulturverksamhet. Staten är 
med och finansierar kostnaderna enligt de 
procentuella andelarna i lagen om planering 
av och statsandel till social- och hälsovården 
och lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet. Procentsatsen för 
statsandelarna läggs fast i lag vart fjärde år. 

Justeringen av kostnadsfördelningen gäller 
inte anläggningskostnader inom social- och 

hälsovård och undervisnings- och kulturverk-
samhet, mervärdesskatt, kalkylmässiga räntor 
och avskrivningar eller låneregleringskostna-
der. Översynen gäller inte heller den allmän-
na statsandelen till kommunerna eller annan 
kulturverksamhet än bibliotek. 

De nuvarande reglerna för en översyn av 
kostnadsfördelningen trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2006 och de tillämpades första gången 
när statsandelarna för 2008 bestämdes. Över-
synen byggde då på kostnadsutfallet för 
2005. 

Målet är att kostnadsfördelningen ska vara 
oförändrad åren mellan justeringarna. De 
kalkylerade statsandelsgrunderna justeras år-
ligen utifrån ändringarna i kostnadsnivån. 
Dessutom ändras de om verksamhetens art 
eller omfattningar har ändrats. 

Förändringen i kostnadsnivån bestäms en-
ligt prisindexet för basservicen. Det bygger 
på förändringen i kostnadsnivån viktad med 
driftskostnaderna inom social- och hälsovår-
den och undervisnings- och kulturverksamhet 
i enlighet med vad som föreskrivs genom 
förordning av statsrådet. 

Om kommunerna åren mellan justeringarna 
får nya uppgifter eller deras tidigare uppgif-
ter breddas, görs det en bedömning av mer-
kostnaderna. I förekommande fall höjs pri-
serna per enhet och de kalkylerade kostna-
derna på grundval av de uppskattade föränd-
ringarna i statsandelsuppgiftens art och om-
fattning redan från och med början av det år 
då revideringen träder i kraft. Om de upp-
skattade förändringarna avviker från de fak-
tiska förändringarna, rättas skillnaden till vid 
nästa översyn av kostnadsfördelningen. 
 
2.7 Finansierings- och statsandelssyste-

met för kommunerna och ändringar 
i kommunindelningen 

Bestämmelser om ändringar i kommunin-
delningen ingår i lagen om kommunindel-
ning (1196/1997). Lagen kommer att revide-
ras och en proposition lämnas till riksdagen 
hösten 2009. 

Det finns tre olika typer av ändringar av 
kommunindelningen: ändringar när det bildas 
en ny kommun eller kommunerna blir färre 
(totalsammanslagning), när kommunen 
minskar eller utvidgas, men kommunerna 
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inte blir färre (partiell sammanslagning) och 
när en kommun delas upp mellan andra 
kommuner och kommunerna blir färre (kom-
mundelningssammanslagning). Totalsam-
manslagningar kan också innefatta partiella 
sammanslagningar. 

Bestämmelser om hur statsandelarna till 
kommunerna anges vid ändringar i kommun-
indelningen finns i lagen om statsandelar till 
kommunerna och finansierings- och statsan-
delslagen. 

Vid totalsammanslagningar bestäms stats-
andelarna enligt det år som kommunindel-
ningen träder i kraft, men då beaktas det ge-
mensamma invånarantalet i de kommuner 
som har slagits ihop. Vid den allmänna stats-
andelen till kommunerna räknar man ut om 
den nya kommunen har rätt att få till exempel 
fjärrorts- och skärgårdstillägg utifrån de 
sammanslagna uppgifterna. Utjämningen av 
statsandelarna räknas ut för det år som kom-
munindelningen träder i kraft genom att upp-
gifterna slås ihop. Beräkningen har också till-
lämpas som underlag för utjämningar för året 
efter att kommunindelningen har trätt i kraft. 

När koefficienterna (arbetslöshets-, sjuk-
frekvens-, dagvårds-, handikapp-, barn-
skydds- och fjärrortskoefficienten) för stats-
andelarna till social- och hälsovården räknas 
ut, slås siffrorna för kommunerna ihop och 
utifrån dem räknas de nya koefficienterna ut. 
Uppgifter som baserar sig på kommunindel-
ningen året innan betraktas som grund för 
koefficienten och antalet arbetslösa. När 
statsandelarna för senare år räknas ut, bygger 
koefficienterna på uppgifterna om de nya el-
ler utvidgade kommunerna. 

Vid partiella sammanslagningar får den ut-
vidgade kommun som det år som kommun-
indelningen träder i kraft en del som motsva-
rar den det överförda invånarantalet av de 
statsandelar som den minskade kommunen 
hade fått om kommunindelningen inte hade 
ändrats. 

Vid en kommundelningssammanslagning 
ska i fråga om området för den kommun som 
upplöses statsandelarna och utjämningen av 
dem för de nya eller utvidgade kommunerna 
beräknas på grundval av de uppgifter för den 
kommun som upplöses och som skulle ligga 
till grund för statsandelarna det år som änd-
ringen i kommunindelningen träder i kraft. 

Som grund för invånarantalet i områdena i 
kommunen betraktas de befolkningsuppgifter 
i befolkningsdatalagen från slutet av oktober 
det år som ändringen i kommunindelningen 
fastställs. 

De statsandelar som kommunerna går mis-
te om vid kommunsammanslagningar ersätts 
på grundval av lagen om kommunindelning. 
Enligt 41 § beviljas kommunerna på grund 
av minskningen under det år då ändringen i 
kommunindelningen träder i kraft och de 
därpå följande fyra åren ersättning för de 
minskade statsandelarna. Den årliga ersätt-
ningen räknas ut genom att den allmänna 
statsandel, utjämningen av statsandelarna ba-
serad på skatteinkomster och de uppgiftsba-
serade statsandelar för driftskostnader som 
de berörda kommunerna beviljats året före 
det år ändringen träder i kraft jämförs med de 
motsvarande statsandelar som skulle betalas 
till de kommuner som är verksamma efter 
ändringen på grundval av en sådan ändring i 
kommunindelningen som hade verkställts 
samma år. 
 
2.8 Statens och kommunernas samråds-

förfarande och basserviceprogram-
förfarandet 

I samrådsförfarandet mellan stat och kom-
muner ingår det att behandla ärenden i dele-
gationen för kommunal ekonomi och kom-
munalförvaltning, förfarandet för basservice-
programmet och de förhandlingsförfaranden 
som anges i lagen om statsandelar till kom-
munerna och lagen om uppgiftsbaserade 
statsandelar. 

Med basserviceprogramförfarandet avses 
basserviceprogrammet och basservicebudge-
ten. Förfarandet ingår av statens och kom-
munernas samrådsförfarande och beredning-
en av statsbudgeten. Basserviceprogrammet 
innehåller en bedömning av förändringar i 
kommunernas verksamhetsmiljö och efter-
frågan på tjänster, av utvecklingen i den 
kommunala ekonomin och kommunernas 
förändrade uppgifter. Där ingår också ett 
program för åtgärder för att balansera in-
komster och utgifter. Den kommunala eko-
nomin bedöms i ett helhetsperspektiv, som 
en del av den offentliga ekonomin och enligt 
kommungrupp. I basserviceprogrammet be-
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döms det dessutom vilka behov av finansie-
ring för de lagstadgade uppgifterna det finns, 
hur de behöver utvecklas och hur produktivi-
teten behöver förbättras. I basservicebudge-
ten analyseras det hur den kommunala eko-
nomin utvecklats och hur den påverkas av 
budgetpropositionen. 

 Enligt 8 b § i kommunallagen har delega-
tionen för kommunal ekonomi och kommu-
nalförvaltning till uppgift att behandla lag-
stiftning som gäller kommunerna, principiellt 
viktiga och vittbärande frågor som gäller 
kommunalförvaltningen och den kommunala 
ekonomin och samordningen av statens och 
kommunernas ekonomi. Dessutom ska den 
för basserviceprogrammet upprätta en ut-
vecklingsprognos för den kommunala eko-
nomin och bevaka att basserviceprogrammet 
beaktas i beredningen av lagstiftning och be-
slut som gäller kommunerna. 

Både lagen om statsandelar till kommuner-
na och lagarna om statsandelar inom respek-
tive förvaltningsområden har bestämmelser 
om samrådsförfaranden i budgetfrågor. Det 
innebär att ministerierna innan de lägger 
fram förslag till grunder för statsandelarna i 
statsbudgeten för budgetåret ska samråda 
med andra ministerier och Finlands Kom-
munförbund om hur kostnaderna för de upp-
gifter som får statsandelar kommer att ut-
vecklas. 
 
 
2.9  Ersättning till kommunerna för 

minskade skatteinkomster 

Ändringar som lett till att kommunernas 
skatteinkomster minskar har gjorts genom att 
kommunernas skattebas har ändrats och ge-
nom att skatteavdragen inom kommunalbe-
skattningen har utvidgats och höjts. Under 
årens lopp har kommunerna kompenserats på 
olika sätt för förlusterna. 

Beskattningen av förvärvsinkomsterna har 
sänkts dels genom att statens inkomstskat-
teskala och avdragen i statsbeskattningen har 
ändrats, dels genom att avdragen vid statsbe-
skattningen har utökats och höjts. Vid låga 
inkomstnivåer kan skatteavdrag bara göras 
vid kommunalbeskattningen eftersom lågin-
komsttagare inte betalar inkomstskatt till sta-
ten. Inom den kommunala ekonomin har för-

ändringarna med de största ekonomiska kon-
sekvenserna gällt avdragen på förvärvs- och 
pensionsinkomst. 

I överensstämmelse med strategierna i re-
geringsprogrammet har kommunerna fått er-
sättning till fullt belopp för minskningarna i 
kommunernas skattebas eller skatteinkomster 
sedan 2003. Mellan 2003 och 2006 fick de 
ersättningar för bortfallet av skatteinkomster 
till ett belopp om 721 miljoner euro. År 2007 
reducerades förvärvsinkomstavdraget med 
185 miljoner euro och i stället fick kommu-
nerna inget tillägg till statsandelarna 2008. 
När skatten på förvärvs- och pensionsin-
komster sänktes och avdraget för ör bostad 
på arbetsorten infördes fick kommunerna 
2008 kompensation till ett belopp om 
119 miljoner euro. För bortfallet av skattein-
komster på grund av ändringarna i skat-
tegrunden 2009 har kommunerna fått kom-
pensation genom att statsandelarna till social- 
och hälsovården har höjts med 374 miljoner 
euro och genom att skillnaderna mellan 
kommunerna på grund av den sänkta skatten 
på arbete och den höjda skatten på pensions-
inkomst har kompenserats genom justerings-
poster i den allmänna statsandelen. 

Kommunerna har huvudsakligen fått kom-
pensation genom större statsandelar till soci-
al- och hälsovården när skatteinkomster har 
sjunkit i samband med att nya skatteavdrag 
har införts. År 2006 ersattes en liten del av 
skatteavdragen med att kriterierna för utjäm-
ning av statsandelarna baserade på skattein-
komster ändrades. I år har effekterna av änd-
ringarna jämnats ut större statsandelar till so-
cial- och hälsovården, men därtill också ge-
nom att den allmänna statsandelen till har 
sänkts eller höjts som det anges ovan. 

Det har utretts om kommunerna kunde få 
ersättning för inkomstskattebortfallen till 
följd av skatteavdrag inom skattesystemet. 
Det har emellertid visat sig vara problema-
tiskt bland annat av den anledningen att skat-
teavdrag gäller både skatter och inkomster. 
Hur skatteavdragen påverkar inflödet av 
skatteinkomster kan man ta reda på genom 
uppgifterna om beskattningsberäkningen. 
Men största delen av avdragen gäller dock 
inkomster. För att då kunna räkna ut en exakt 
kompensation krävs det att beskattningsbe-
räkningen görs två gånger för varje skatt-
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skyldig. Det är alltså ingen tydlig eller lätt-
hanterlig modell. 

Både statsandelssystemet och skattesyste-
met är komplicerade och separata system 
som är uppbyggda på sina egna villkor för att 
tillgodose varierande behov. När man vill 
foga ihop dem leder det lätt till att systemen 
blir mer svårhanterliga och att ingetdera sy-
stemet fungerar på önskat sätt. 

En annan ersättningsmodell som har varit 
aktuell är att kommunerna utifrån skatteför-
valtningens beräkningar skulle få en särskild 
komplettering för bortfallet av skatteinkoms-
terna ur statsbudgeten. Sett ur ett kommunalt 
perspektiv skulle kompletteringen exakt mot-
svara kommunernas egna skatteinkomster 
trots att det rent juridiskt sett inte vore en 
skatteinkomst. Men systemet vore mycket 
tungrott och kräver dubbla skatteberäkningar. 
Dessutom skulle kompletteringsbeloppet inte 
beaktas när kostnadsfördelningen ses över el-
ler när indexen höjs. 

Vidare har det föreslagits att förvärvsin-
komstavdraget vid kommunalbeskattningen 
slopas snabbare och att arbetsinkomstavdra-
get i stället höjs. I modellen skulle förvärvs-
inkomstavdraget slopas med en större pro-
centsats och då skulle avdragsrätten gälla 
lägre inkomstnivåer. Arbetsinkomstavdraget 
skulle däremot höjas i de inkomstgrupper där 
förvärvsinkomstavdrag nu sänks i kommu-
nalbeskattningen. För de skattskyldiga är sy-
stemet neutralt. Det vore emellertid svårt att 
fördela avdragen eftersom förvärvsinkomst-
avdraget i kommunalbeskattningen görs på 
inkomsten och arbetsinkomstavdraget på 
skatten. Det kan lätt hända att avdragen blir 
mer komplicerade. 

Ändrade skatteinkomster på grund av änd-
ringar i procentsatsen för samfundsskatten 
har också ersatts kommunerna genom att de 
har fått högre utdelning av avkastningen av 
samfundsskatten. Så var det i början av 2005.  
 
2.10 Nordisk jämförelse 

Både i Sverige och i Norge baserar sig 
statsandelssystemet på utjämnande elementer 
av kostnads- och skatteintäktsbasis men i 
Sverige ligger huvudvikten på att utjämna 
skatteintäkter. Vikten på system som utjäm-
nar kostnadsskillnader är i Sveriges statsan-

delssystem högst en tredjedel. I Norge är be-
tydelse på kostnadsutjämningen lite större än 
i Finland. I Finland är utjämningstilläggens 
betydelse cirka 10 procent och utjämnings-
avdragens nästan lika stor. I Sverige deltar 
staten i utjämningen av skattebasen men ut-
jämningssystemet som jämnar ut kostnads-
skillnader fungerar i Sverige och Norge bara 
mellan kommuner. Statsandelssystemets 
(statsandelar, utjämning) förvaltning och 
monitorering är i Finland delat till tre mini-
sterier men i Sverige och i Norge ligger an-
svaret hos ett enda ministerium. I Finland har 
man ökat helhetsbedömning av kommuneko-
nomi genom basserviceprogrammet och ge-
nom att man har behandlat ärenden i Delega-
tionen för kommunal ekonomi och kommu-
nalförvaltning.  

I Norge baserar kostnadsutjämningen sig 
på information som fås från KOSTRA-
databasis (KOmmune-STat-RApportering). I 
KOSTRA publiseras information om produk-
tions nyckeltal, ekonomiska tyngdpunkter 
och effektivitet samt kvalitativ gentemot 
andra likadana kommuner. 
 
Sverige 

I Sverige består ungefär två tredjedelar av 
kommunernas och landstingens inkomster av 
skatter. År 2005 var den genomsnittliga pro-
centsatsen för kommunalskatten 20,84 och 
för landstingsskatten 10,76 procent. Den lo-
kala skattesatsen var alltså 31,60. I Sverige 
beskattas förvärvsinkomster. 

I Sverige ska utjämningssystemet jämna ut 
de skillnader mellan kommuner och lands-
ting som beror på skatteunderlaget per invå-
nare. Inkomst- och kostnadsutjämningen 
kommer via två olika system. Syftet är att ga-
rantera att alla kommuner och landsting har 
likvärdiga ekonomiska villkor att tillhanda-
hålla basala tjänster oberoende av var kom-
munen eller landstinget finns eller vilka 
strukturella egenskaper de har. 

Det svenska utjämningssystemet består av 
fem delar: inkomstutjämning, kostnadsut-
jämning, strukturbidrag, övergångsbidrag 
och regleringsbidrag. I alla dess fall kan ut-
jämningen antingen vara bidrag eller avgift. 
Inkomstutjämningen spelar den största rol-
len. 
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Inkomstutjämningsbidraget finansieras hu-
vudsakligen av staten. Inkomstutjämningen 
bygger på en utjämningsgräns som kommu-
nernas och landstingens skatteinkomst per 
invånare jämförs med. För kommunerna är 
skatteutjämningen 115 procent och för lands-
tingen 110 procent av det nationella genom-
snittet för skatteinkomsten per invånare. De 
kommuner och landsting där skatteinkoms-
terna ligger under utjämningsgränsen har rätt 
att få inkomstutjämningsbidrag. De kommu-
ner och landsting där skatteinkomsterna lig-
ger över utjämningsgränsen betalar i stället 
en utjämningsavgift. 

Om en kommun eller ett landsting har rätt 
att få inkomstutjämningsbidrag räknas ut-
jämningen ut på en kalkylerad genomsnittlig 
skattesats som är 95 procent för kommunerna 
och 90 procent för landstingen av den ge-
nomsnittliga beskattningen 2003 vägd mot de 
beskattningsbara inkomsterna i hela landet. 
Om en kommun eller ett landsting måste be-
tala inkomstutjämningsavgift, är den både för 
kommuner och för landsting 85 procent av 
den genomsnittliga skattenivån i hela landet 
2003.  

Höjningar och sänkningar i skattenivån på-
verkar inte utjämningsbidraget eller utjäm-
ningsavgiften eftersom systemet tillämpar 
skattenivån 2003. Förändringar i kommunal-
skatten eller landstingsskatten påverkar bara 
skattinkomsterna inom lokalförvaltningen. 
År 2005 betalade tretton kommuner och ett 
landsting inkomstutjämningsavgift. Svenska 
staten betalade ut cirka 45 miljarder kronor 
till kommunerna och cirka 145,9 miljarder 
kronor till landstingen i inkomstutjämnings-
bidrag. Kommunerna betalade ungefär 
3,4 miljarder kronor i utjämningsavgifter till 
staten och landstingen cirka 2,2 miljarder 
kronor. 

Syftet med kostnadsutjämningen är att 
jämna ut de skillnader i kostnader mellan 
kommunerna och landstingen som beror på 
strukturella faktorer. Strukturella skillnader 
är bland annat ålder, etnicitet, socioekonomi 
och geografi. 

Systemet tillämpar standardkostnader.  Det 
består av flera olika modeller där de struktu-
rella skillnaderna beaktas på olika sätt. Det 
finns åtta modeller för kommunerna (försko-
la och skolbarnsomsorg, grundskola och för-

skoleklass, gymnasieskola, äldreomsorg, in-
divid- och familjeomsorg, barn med utländsk 
bakgrund, befolkningsförändring och bebyg-
gelsestruktur) och en för landstingen (hälso-
vård ). Dessutom finns det en gemensam 
modell för kollektivtrafik som båda svarar 
för. Standardkostnaderna per tjänst i model-
lerna räknas ut genom att värdet för varje va-
riabel för kommunerna divideras med de ge-
nomsnittliga kostnaderna i hela landet för 
tjänsten. Den totala standardkostnaden be-
räknad på alla modeller kallas kommunens 
respektive landstingets strukturkostnad. Om 
strukturkostnaden är högre än medeltalet, an-
ses kommunens eller landstingets kostnads-
struktur vara gynnsammare än genomsnittet 
och kommunen eller landstinget har rätt att få 
bidrag. Detsamma gäller i motsatt riktning 
när kommunens strukturkostnad är lägre än 
medelstandardkostnaden. 

Sett ur statens synvinkel är kostnadsutjäm-
ningen kostnadsneutral, det vill säga kost-
nadsutjämningsavgifterna från kommunerna 
eller landstingen är lika stora som kostnads-
utjämningsbidragen. År 2005 utjämnades 
skillnaderna i strukturkostnaderna till ett be-
lopp om cirka 6 miljarder kronor. 

De kommuner som enligt det system som 
gällde före 2005 hade rätt att få komplette-
ringsbidrag har rätt att få strukturbidrag. Bi-
draget ska ge kommuner och landsting med 
liten befolkning och problem med arbets-
marknaden bättre villkor. I det gamla syste-
met betalas bidraget ut på grund av en stan-
dardkostnad som räknas ut utifrån ekonomi, 
sysselsättning och svagt befolkningsunder-
lag. De kommuner och landsting som vanli-
gen får strukturbidrag är glesbebyggda 
kommuner och landsting i mellersta och nor-
ra Sverige och kommuner och landsting i 
hela landet som har dålig sysselsättning. 

Övergångsbidraget ges 2005—2010 ut till 
de kommuner och landsting där inkomsterna 
har minskat avsevärt sedan det nya utjäm-
ningssystemet infördes 2005. Genom bidra-
get fördelas inkomstminskningen över flera 
år. Inkomstminskningen på grund av det nya 
systemet får inte vara större än 0,08 procent 
av kommunens och 0,04 procent av lands-
tingets skatteunderlag. 

Genom regleringsbidraget eller reglerings-
avgiften kontrollerar staten de faktiska totala 
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kostnaderna i utjämningssystemet och försö-
ker påverka det finansiella ansvaret mellan 
central- och lokalförvaltningen. Inom ramen 
för inkomstutjämningssystemet ökar kostna-
derna för inkomstutjämningsbidraget i takt 
med att skattesatsen inom lokalförvaltningar-
na stiger. För att staten ska kunna påverka 
den lokala och den statliga ekonomin, måste 
den kunna påverka det totala beloppet av bi-
dragen till kommunerna och landstingen och 
reglera förändringar i åtagandena mellan lo-
kalförvaltningarna och staten. Om de utbe-
talda bidragen minskade med det totala be-
loppet av avgifterna är mindre än staten har 
budgeterat för ändamålet, får alla kommuner 
och landsting regleringsbidrag till ett lika 
stort belopp som motsvarar skillnaden per 
invånare.  Om beloppet av de utbetalda bi-
dragen minskade med avgifterna är högre än 
det budgeterade beloppet, måste alla kom-
muner och landsting betala regleringsavgift. 
 
Norge 

Av kommunernas och fylkenas inkomster 
2008 var skatteinkomsterna 45 procent och 
statsbidragen 35 procent. Kommunalskatte-
underlaget består av inkomster från person-
beskattning och en särskild naturresursskatt 
för kraftverk. Av statsbidragen består 12 pro-
centenheter av öronmärkta pengar. 

I Norge jämnas både kommunernas in-
komster och kommunernas kostnader ut.  In-
komstutjämningen ska jämna ut skillnaderna 
i skatteinkomsterna och kostnadsutjämningen 
skillnaderna i behovsfaktorerna och skillna-
der på grund av kostnaderna för att ordna 
tjänster. 

I Norge baserar sig inkomstutjämningen på 
en skatteinkomstkomplettering som ges ut till 
fattigare kommuner och av den så kallade 
symmetriska utjämningen som alla kommu-
ner kan få. För alla kommuner är utjäm-
ningsgränsen 100 procent av kommunernas 
genomsnittliga skatteinkomst per invånare. 
Om kommunens skatteinkomst per invånare 
är mindre än 90 procent av den genomsnittli-
ga skatteinkomsten per invånare, får kom-
munen en skatteinkomstkomplettering som är 
35 procent av differensen mellan kommu-
nens skatteinkomst per invånare och den ge-
nomsnittliga skatteinkomsten per invånare. 

Dessutom får kommunen ett utjämningstill-
lägg som är 57 procent av differensen mellan 
kommunens skatteinkomst per invånare och 
den genomsnittliga skatteinkomsten per in-
vånare. Kommuner där skatteinkomsten per 
invånare är högre än den genomsnittliga skat-
teinkomsten per invånare måste betala ett ut-
jämningsavdrag som är 57 procent av diffe-
rensen. Skatteinkomstkompletteringen är ett 
statsbidrag, men utjämningsdelen är ett in-
ternt system inom kommunsektorn. 

Kommunernas kostnader jämnas ut genom 
att det för varje kommun räknas ut ett kost-
nadsindex utifrån följande faktorer: 

– grunddel 
– ålder (0—5 år, 6—15 år, 16—66 år, 67—

79 år, 80—89 år, personer över 90 år) 
– skilda i åldrarna 16—59 år 
– arbetslösa i åldrarna 16—59 år 
– restider och avstånd 
– ogifta över 67 år 
– invandrare 
– psykiskt utvecklingsstörda i åldrarna 0—

16 år 
– stadsstruktur 
– landsbygdsstruktur. 
Viktningen av faktorer bygger på databasen 

KOSTRA med kommunernas bokslutuppgif-
ter. När kostnadsindexet räknas ut räknas 
varje faktor ut särskilt genom att kommunens 
andel jämförs med andelen för hela landet. 
Kommunens index ovan med sexton faktorer 
jämförs med indexet för hela landet och dif-
ferensen jämnas ut för kommunerna till fullt 
belopp. 

Statsbidragssystemet består av: 
– statsbidrag per invånare 
– tillägg för Nordnorge 
– tillägg för Sydnorge 
– tillägg för små kommun 
– huvudstadstillägg 
– tillägg för tillväxttätort 
– särskilt statsbidrag. 
Det nya statsbidragssystemet för kommu-

nerna infördes 2009 och det nya systemet för 
fylkena införs 2010. För 2009 betalas det ut 
51 miljarder kronor i statsbidrag. Bidraget 
per invånare spelar den största rollen. I år är 
statsbidragen per invånare 46 miljarder kro-
nor. Bidraget är lika stort för alla, men skill-
naderna i systemet för kostnadsutjämning 
jämnas ut genom bidraget. 
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Tillägget för Nordnorge, tillägget för Syd-
norge och tillägget för små kommuner är re-
gionalpolitiska statsbidrag. Tillägget för 
Nordnorge ges ut per invånare till länen i 
norra Norge. År 2009 är tillägget 1,3 miljar-
der kronor. Tillägget för Sydnorge är ett stöd 
till områden med dålig näringsstruktur. Det 
bestäms dels per invånare, dels per kommun. 
År 2009 är tillägget 310 miljoner kronor. 

Tillägget för små kommuner går till kom-
muner med färre än 3 200 invånare där skat-
teinkomsten per invånare är under 120 pro-
cent av skatteinkomsten per invånare för hela 
landet. År 2009 är tillägget 965 miljoner kro-
nor. 

Huvudstadstillägget betalas till Oslo för 
mer merkostnader och är 300 000 miljoner 
kronor 2009. Tillägg för tillväxttätort ges ut 
till kommuner där invånarantalet ökar med 
mer än 175 procent av medeltillväxten i hela 
landet och tillväxten har fortgått de tre senas-
te åren. År 2009 är tillägget 218 miljoner 
kronor.  

Särskilt statsbidrag ges ut till projekt, till 
exempel för effekterna av omstruktureringar 
i näringsstrukturen och omställningar till 
följd av förändringar i skatteinkomsterna el-
ler kommunens övriga inkomster.  År 2009 
är tillägget 1,6 miljarder kronor. 
 
 
2.11 Bedömning av nuläget  

 
Statsandelssystemets uppbyggnad 

Det gällande statsandelssystemet har kriti-
serats för att inte vara ändamålsenligt och 
överskådligt. Kritik har främst riktats mot de 
olika statsandelsprocenterna för social- och 
hälsovården samt undervisnings- och kultur-
verksamhet, systemens komplexitet och de 
delvis överlappande situationsfaktorerna 
(Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestel-
mä: Vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamisek-
si, VATT-tutkimuksia 141). Systemet har 
dessutom kritiserats för att inte sporra till re-
surssnål verksamhet.  

Från kommunernas synpunkt har statsan-
delssystemet bildat en helhet, men ur stats-
förvaltningsperspektiv har statsandelssyste-
met bestått av tre separata statsandelssystem 

som administreras av tre olika ministerier. 
De separata uppgiftsspecifika statsandelarna 
har ökat sektortänkandet. I t.ex. finansmini-
steriets publikation Talouspolitiikan strategia 
2008 – kuntatalouden haasteet har det ansetts 
att det sektorvisa eller funktionsspecifika 
greppet har lett till att det slutresultat som 
uppkommer i form av kombinerad effekt inte 
nödvändigtvis har motsvarat de mål som 
ställts upp. 

Med hjälp av basserviceprogramförfarandet 
har man velat nå därhän att kommunekono-
min beaktas som en helhet och det sektorspe-
cifika perspektivet breddas. Basservicepro-
gramförfarandet har bidragit till att öka hel-
hetssynen inom statsförvaltningen på finansi-
ering av den kommunala basservicen. Inom 
basserviceprogramförfarandet har ministeri-
erna och Finlands Kommunförbund redan i 
samverkan bedömt hur kommunekonomin 
kommer att utvecklas. I bedömningen tas det 
hänsyn till vad de reformprojekt som pågår 
inom olika förvaltningsområden kommer att 
medföra för kommunernas ekonomi.  

Statsandelssystemet grundar sig på kalkyl-
mässighet, dvs. kommunerna kan i regel inte 
genom sina egna beslut påverka de statsande-
lar som beviljas dem. Detta sporrar kommu-
nerna att arbeta resurssnålt, eftersom resurs-
snål serviceproduktion inte minskar statsan-
delen och höga produktionskostnader för 
servicen inte heller ökar den.  

Den statliga finansiering som grundar sig 
på statsandelssystemet är övergripande peng-
ar som inte är anvisade för något visst ända-
mål. Kommunerna kan därför själva besluta 
om den interna allokeringen av dessa medel. 
Statsandelssystemets styreffekt är därmed li-
ten.   

Förekomsten av tre olika statsandelssystem 
har också lett till att kommunens uppgifts-
specifika statsandel kan vara negativ för ett 
förvaltningsområdes del, om kommunens 
självfinansieringsandel och den till förvalt-
ningsområdet riktade andelen av utjämnings-
avdraget gällande utjämning av statsandelen 
på basis av skatteinkomsterna sammanlagt 
överstiger den kalkylerade grund för statsan-
delen som räknats ut för förvaltningsområdet. 
Om kommunens skatteinkomst är exceptio-
nellt hög kan kommunens statsandelar vara 
negativa också totalt. Om statsandelen till 
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kommunen är negativ ska skillnaden betalas 
till staten. Det största problemet har den ne-
gativa statsandelen under de senaste åren ut-
gjort inom undervisningsverksamheten, men 
fakturor har skickats till kommuner också på 
basis av den allmänna statsandelen. En enda 

kommuns, Esbo stads, statsandel har i flera 
år varit negativ totalt sett på grund av de 
höga skatteinkomsterna och utjämningsav-
draget. 
 

 
Negativa statsandelar 2005—2009 
 
 
 IM/FM UVM SHM Totalt 
 Antalet 

kommuner 

mn euro Antalet 

kommuner 
mn euro Antalet 

kommuner 
mn euro Antalet 

kommuner 
mn  euro 

år 2005 4 - 1,4 28 - 61,2 1 - 0,1 2 - 5,8 
år 2006 10 - 17,7 32 - 41,0 1 - 0,2 0 0 
år 2007 13 - 22,6 32 - 53,2 0 0 1 - 2,7 
år 2008 19 - 26,8 43 - 122,5 0 0 1 - 1,9 
år 2009 23 - 50,4 20 - 150,9 0 0 1 - 5,0 
 
 

Den negativa statsandelen är problematisk 
med avseende på grundlagsskyddet för 
kommunernas skatteinkomster, och den har 
minskat statsandelssystemets acceptabilitet.  

Statens revisionsverk har i en revisionsbe-
rättelse (Sosiaali- ja terveydenhuollon la-
skennallisen valtionosuusjärjestelmän läpi-
näkyvyys, revisionsberättelse 181/2009) an-
sett att hela lagstiftningen om statsandelar 
präglas av att informationen är splittrad, vil-
ket gör det svårare att skapa sig en bild av 
systemet och förstå det. Splittringen hänför 
sig till att systemen är olika för olika förvalt-
ningsområden och till de talrika ändringar 
som har gjorts i dem. Bestämningsgrunderna 
i statsandelssystemet har inte motiverats till-
räckligt. Utgångspunkten för ett klart och 
tydligt system bör vara en enhetlig lag som 
handlar om de kalkylerade statsandelarna och 
sättet att bestämma dem. 
 
Bestämningsgrunderna för statsandelar 

Bestämningsgrunderna för den allmänna 
statsandelen, statsandelen för social- och häl-
sovård och statsandelen för undervisnings- 
och kulturverksamhet är olika och beaktar 
delvis överlappande situationsfaktorer, ex-
empelvis avsides läge. Uppmärksamhet vid 
systemets komplexitet och de överlappande 
bestämningsgrunderna har fästs bl.a. i en 
rapport som en av inrikesministeriet tillsatt 

arbetsgrupp sammanställt (Utvärdering av 
kommunernas finansieringssystem – Arbets-
gruppens rapport 52/2006). I rapporten före-
slogs det att överlappningarna skulle åtgärdas 
t.ex. så att den allmänna statsandelen slås 
samman med statsandelen för social- och 
hälsovården.    

I en kommunenkät som statens revisions-
verk genomfört har kommunerna föreslagit 
att statsandelsgrunderna ska förenklas och 
framhållit att de talrika ändringarna av 
statsandelssystemet är till förfång för den 
ekonomiska planeringen i kommunerna. 
Kommunerna har uppfattningen att de inte 
ens måttligt exakt klarar av att självständigt 
uppskatta sina framtida statsandelsinkomster. 
Enligt enkäten bör principerna för bestäm-
mande av statsandelen vara begripliga och 
tillämpliga på planeringen av kommunernas 
ekonomi och verksamhet. De besvärligaste 
delarna av statsandelshelheten är det kalkyle-
rade systemet inom undervisnings- och kul-
turverksamheten och förfarandena för kost-
nadsjustering. Enligt enkäten upplevs den 
allmänna statsandelen och systemet för kost-
nadsutjämning vara de överskådligaste delar-
na. En majoritet ansåg också att systemet för 
social- och hälsovårdens del är överskådligt. 
Beredningen av statsandelsärenden ansågs 
däremot vara ogenomblickbar.  

Grunderna för bestämmande av den all-
männa statsandelen har kritiserats närmast 
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för att ändringar som gällt fjärrorts- och 
skärgårdsfaktorerna har gjort systemet mind-
re överskådligt och begripligt. Också grun-
derna för gradering av tätortsstrukturtillägget 
har till en del ansetts vara konstgjorda och 
tendentiösa. 
 
Social- och hälsovården 

Systemet med statsandelar för social- och 
hälsovården grundar sig i stor utsträckning på 
befolkningsstrukturen, grunderna för be-
stämmande av statsandelen är enkla och 
kommunerna kan i huvudsak förutse dem.  

För socialvårdens del har kritik riktats 
främst mot barnskyddskoefficienten. I koef-
ficienten beaktas inte några andra barn-
skyddskostnader än omhändertaganden. Fö-
rebyggande och väl genomförd socialpolitik 
som kommunerna ägnat sig åt i fråga om 
barn beaktas inte, och systemet sporrar inte 
till förebyggande arbete. Den största bristen 
har ansetts vara att det i barnskyddskoeffici-
enten inte tas hänsyn till åtgärderna inom öp-
penvården.  

För dagvårdens del har det nuvarande sy-
stemet i huvudsak ansetts vara enkelt, efter-
som det i mycket stor utsträckning bygger på 
åldersklassens andel av befolkningen i kom-
munen. Inom socialvården utgör 0—6-
åringarna (barnen i dagvårdsålder) en ålders-
klass för sig vid kalkyleringen. Den syssel-
sättningskoefficient som ska beaktas i sam-
band med dagvården har kritiserats på den 
grund att dagvården baserar sig på en subjek-
tiv rättighet. Sysselsättningskoefficientens 
inverkan är synnerligen stor i en del kommu-
ner. Sysselsättningskoefficienten kan motive-
ras på så sätt att kommunerna orsakas kost-
nader genom anlitande av servicen, inte ge-
nom den subjektiva rättigheten. 

Arbetslöshetskoefficienten har kritiserats 
för att dess bestämningsgrund med sina två 
steg är komplicerad, trots att den inverkan 
som koefficienten har på statsandelarna är li-
ten när man ser till antalet euro.  

För hälsovårdens vidkommande har det 
största problemet inom dagens system ansetts 
vara att sjukfrekvenskoefficienten är alltför 
grovt tillyxad, samtidigt som den är känslig 
för den stora årliga slumpmässiga variationen 
i små kommuner. Enligt en undersökning 

som Institutet för hälsa och välfärd har utfört 
(Tutkimus terveyden- ja vanhustenhuollon 
tarve- ja valtionosuuskriteereistä, rapport 
3/2009) bör befolkningsunderlaget för koef-
ficienten vara minst 20 000—50 000 invåna-
re för att den risk för kommunens ekonomi 
som den specialiserade sjukvården medför 
ska jämnas ut och anta en rimlig nivå. De 
uppgifter om andelen sjukpensionärer som 
ligger till grund för koefficienten uttrycker 
inte tillräckligt väl skillnaderna mellan beho-
vet av service i olika kommuner. Sjukfre-
kvenskoefficienten sporrar inte kommunerna 
att minska antalet sjukpensionärer, även om 
kommunens möjligheter att göra det bedöms 
vara mycket begränsade. 

Ett problem i samband med sjukfrekvens-
koefficienten är också att tillämpningen av 
villkoren för sjukpensionering varierar en hel 
del i kommunerna. Antalet sjukpensionärer 
är inte ett neutralt mått på sjukfrekvensen i 
kommunerna. De kommunvisa skillnaderna i 
fråga om sjukfrekvenskoefficienten är stora 
och det är möjligt att sjukfrekvenskoefficien-
ten i en del kommuner överkompenserar 
kostnaderna för sjuklighet.  

Enligt en annan undersökning som Institu-
tet för hälsa och välfärd har utfört (Tutkimus 
sosiaalihuollon valtionosuusperusteista, rap-
port 4/2009) riktas inte handikappskoeffici-
enten till det faktiska anlitandet av eller kost-
naderna för servicen, eftersom grunden är de 
som får förmåner som Folkpensionsanstalten 
betalar på grund av handikapp samt den an-
del av befolkningen som får institutionsvård 
på grund av handikapp. De ovan nämnda för-
månerna är inte primära stödformer för han-
dikappade och t.ex. största delen av dem som 
får ersättning via en privat olycksfallsförsäk-
ring och trafikskadeförsäkringen får inte 
denna förmån. Dessutom särskiljer statsan-
delskriteriet inte mellan graden av handi-
kapp, utan placerar alla på samma nivå. I un-
dersökningen ansågs det att de kalkylerade 
handikappskostnaderna som följer handi-
kappskoefficienten inte korrelerar med 
driftsutgifterna inom handikappvården. 
 
Grundläggande utbildning 

Systemet med statsandelar för undervis-
nings- och kulturverksamhet har ansetts vara 
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invecklat och svårbegripligt på grund av de 
många bestämningsgrunderna och grade-
ringskoefficienterna. Det stora antalet kriteri-
er och det faktum att överlappningar mellan 
dem förekommer försvagar systemets ge-
nomblickbarhet. De kommunvisa kalkylerade 
priser per enhet som ligger till grund för 
statsandelen för grundläggande utbildning fås 
utgående från sammanlagt tio olika kriterier. 
Endast några få uträkningskriterier är centra-
la och omfattar största delen av kommuner-
na. De återstående kriterierna inverkar på 
bara en del av kommunerna, och deras eko-
nomiska betydelse är liten när man ser till 
helheten. Delvis överlappande kriterier är 
t.ex. karaktären av skärgård, tvåspråkigheten 
och svenskspråkigheten (Kuntien rahoitus- ja 
valtionosuusjärjestelmä: Vaihtoehtoja uudis-
tuksen toteuttamiseksi, VATT-tutkimuksia 
141). 

Uträkningens krånglighet och kriteriernas 
svåröverskådlighet gör systemet mindre ge-
nomblickbart. Skolnätsfaktorn är en kompli-
cerad kalkyleringsmodell som gör det möjligt 
att beakta särförhållandena i de mest glesbe-
folkade kommunerna. Syftet skulle ha kunnat 
nås med en enklare metod. De koefficienter 
som används vid uträkningen i fråga om 
grundläggande utbildning har utvecklats 
småningom fr.o.m. 1993, och det är svårt att 
komma underfund med grunderna för dem. 
Också för bibliotekens del är det oklart om 
befolkningstätheten är en lämplig grade-
ringsgrund och vilket samband den har med 
kostnadsskillnaderna.  

Kommunen har genom sina egna beslut 
kunnat påverka en del statsandelsgrunder och 
grunderna kan styra kommunens beslutsfat-
tande. Exempelvis andelen specialelever och 
handikappade elever har ökat starkt. Efter-
som det kalkylerade priset per enhet inom 
statsandelssystemet höjs i fråga om dessa 
elever har statsandelssystemet kunnat sporra 
till att elever klassificerats som specialelever 
eller handikappade elever. 

Den grundläggande utbildningen ordnas 
främst av kommuner och för deras del har 
statsandelen de fått kunnat jämställas med 
statsandelen för social- och hälsovård. I hu-
vudmannamodellen inom undervisningsverk-
samheten har finansieringen betalats direkt 
till utbildningsanordnarna, och finansieringen 

av den utbildning som ordnas av andra än 
kommuner har inte varit genomblickbar från 
kommunsynpunkt. I de stora städerna har kri-
tiska röster höjts mot statsandelssystemet 
bl.a. därför att de kriterier som används inom 
systemet inte i tillräcklig utsträckning beak-
tar urbana särförhållanden såsom det behov 
av ytterligare service som den befolkning 
som har invandrarbakgrund ger upphov till. 

Inom den grundläggande utbildningen har 
elevantalet som används som multiplikator i 
samband med priset per enhet räknats ut i två 
steg när statsandelar har beviljats och beta-
lats. Statsandelarna för finansåret har först 
beviljats vid årets ingång och betalats till ut-
bildningsanordnarna enligt elevantalet året 
före finansåret. På hösten under finansåret 
har statsandelarna justerats i enlighet med 
elevantalet under finansåret. Tack vare sy-
stemet har utbildningsanordnarna fått stats-
andelarna i realtid så långt som det varit möj-
ligt, men samtidigt har det varit arbetskrä-
vande administrativt sett. Beslut om den slut-
liga statsandelen för finansåret har fattats 
först på hösten under året i fråga. 
 
Grundläggande yrkesutbildning 

Grunderna för fastställandet av finansie-
ringen för yrkesutbildning ändrades vid in-
gången av år 2006, så att också verksamhe-
tens resultat beaktas vid beräkningen av fi-
nansieringen. När det gäller finansieringen av 
investeringar avskaffades det särskilda stöd-
systemet och investeringsstödet realiseras nu-
förtiden istället genom att de avskrivningar 
som hänför sig till investeringarna inkluderas 
i de kostnader som läggs till grund för beräk-
ningen av priserna per enhet. Genom förny-
elsen av den resultatbaserade finansieringen 
förstärktes finansieringssystemets styrande 
effekt. Reformen genomfördes på ett sådant 
sätt att antalet aktörer som beviljades resul-
tatbaserad finansiering ökade kraftigt jämfört 
med vad som var fallet i fråga om den resul-
tatbaserade finansiering som beviljades i 
form av extra statsunderstöd under åren 
2002—2004.  

Enligt regeringsprogrammet ska verksam-
hetens resultat ges en större betydelse också 
när det gäller grundläggande yrkesutbildning 
och yrkesinriktad vuxenutbildning. Enligt 
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den utvecklingsplan för utbildning och 
forskning som statsrådet godkänt för åren 
2007—2012 ska den resultatbaserade finan-
sieringens andel utökas inom den grundläg-
gande yrkesutbildningen. Vid bedömningen 
av verksamhetens resultat ska utbildningens 
verkningsfullhet, i synnerhet sysselsättnings-
läget och kundtillfredsställelsen, beaktas i 
större utsträckning än förut. De mätare och 
mätmetoder som hänför sig till den resultat-
baserade finansieringen ska också vidareut-
vecklas.  

Inom ramen för ett projekt som undervis-
ningsministeriet startade undersöktes rele-
vansen och tillförlitligheten av de mätare 
som används vid resultatbaserad finansiering 
samt den resultatbaserade finansieringens be-
tydelse vid styrningen av utbildningsanord-
narnas verksamhet och vid utvecklingen av 
verksamhetens kvalitet. Projektet genomför-
des av Näringslivets forskningsinstitut 
ETLA. Enligt utvärderingsundersökningen 
utgör den mätaruppsättning som används vid 
den resultatbaserade finansieringen redan för 
närvarande en mycket mångsidig helhet, där 
utbildningsanordnarnas verksamhet bedöms 
med avseende på sin verkningsfullhet och 
standard ur flera samhälleligt sett viktiga 
synvinklar. Enligt utvärderingen är den resul-
tatbaserade finansieringen också tekniskt sett 
i många avseenden välfungerande och ända-
målsenlig. I utvärderingen konstaterades det 
emellertid att den resultatbaserade finansie-
ringens teman borde kompletteras, så att man 
ska få en ännu mer heltäckande och tillförlit-
lig bild av utbildningsanordnarnas resultat. 
För närvarande bedöms resultatet med hjälp 
av fyra resultatmätare som baserar sig på tre 
olika populationer. I och med att de olika re-
sultatmätarna gäller olika tidpunkter och oli-
ka populationer av studerande, ger mätarna 
enligt utvärderingen inte en tillräckligt tydlig 
helhetsbild för bedömningen av hur resultat-
rik utbildningsanordnarnas verksamhet är el-
ler för en inbördes jämförelse av dem. Ut-
bildningsanordnarna förhöll sig i huvudsak 
positiva till resultatmätarna och till ibrukta-
gandet av mätarna. På bedömningsskalan 1—
5 fick mätaruppsättningen det allmänna be-
tyget 3.4. Av de enskilda mätarna fick perso-
nalutvecklingsmätaren det sämsta betyget 
(3.0) och avbrytarmätaren det bästa betyget 

(3.7). Som en svaghet i fråga om sysselsätt-
ningsmätaren, vars tyngd är 40 procent, be-
traktades bl.a. det faktum att mättidpunkten 
infaller vid årets slut. Detta innebär att sä-
songsvariationerna försämrar resultatet inom 
vissa branscher. Det betraktades som viktigt 
att jämförbarheten mellan utbildningsanord-
narna förbättras. 
 
Yrkeshögskolor 

Grunderna för fastställandet av finansie-
ringen för yrkeshögskolor reviderades genom 
de ändringar av finansieringslagen och finan-
sieringsförordningen som trädde i kraft vid 
ingången av år 2006. I detta sammanhang 
förnyades grunderna för fördelning av stats-
andelen mellan yrkeshögskolorna. Bestäm-
melserna om finansiering av investeringar 
förnyades likaså. Dessutom inkluderades den 
yrkespedagogiska lärarutbildningen i yrkes-
högskolornas finansiering. Den yrkespeda-
gogiska lärarutbildningen beaktas emellertid 
inte i kommunens finansieringsandel. 

Genom förnyelsen av systemet för finansie-
ring av yrkeshögskolor strävade man efter att 
göra finansieringen mer förutsebar, kalkyl-
mässig och sporrande. Genom att befästa fi-
nansieringen strävade man efter att förbättra 
yrkeshögskolornas förmåga till långsiktig ut-
veckling och personalpolitik samt efter att 
öka förutsebarheten och underlätta såväl be-
redningen av statsbudgeten som budgetbe-
redningen för yrkeshögskolornas huvudmän. 
Genom att införa större kalkylmässighet 
strävade man bl.a. efter att kostnaderna för 
enskilda yrkeshögskolor inte på samma sätt 
som förut ska inverka på de priser per enhet 
som utgör grund för finansieringen eller på 
graderingen av priserna. Genom att förbättra 
systemets sporrande verkan strävade man ef-
ter ökad effektivitet och produktivitet. Man 
strävade efter att det skulle löna sig för yr-
keshögskolorna att i allt högre grad investera 
i stöd- och handledningstjänster för stude-
randena, eftersom detta har direkta effekter 
på genomströmningen och på antalet exami-
na inom utbildningen. 

Arbetsgruppen för ekonomi och finansie-
ring vid Rådet för yrkeshögskolornas rekto-
rer ARENE rf utförde i samarbete med un-
dervisningsministeriet under våren 2008 en 
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förfrågning bland yrkeshögskolorna angåen-
de de verkningar som reformen medfört i 
fråga om styrningen av verksamheten och 
ekonomin. Sammanlagt 23 av 26 yrkes-
högskolor besvarade frågorna. 

Av dem som svarade på frågorna uppgav 
91,3 procent (21/23) att den nya finansie-
ringsmodellen hade inverkat på ledningen av 
organisationen så att ledningsmodellerna och 
styrsystemen hade utvecklats. Man hade i 
synnerhet fäst vikt vid studiernas framskri-
dande, genomströmningen och avbrytandet 
av studierna. 

Av dem som besvarade förfrågningen kon-
staterade 70 procent att den interna resurs-
fördelningen hade setts över och att också 
styrningssystemen hade utvecklats till följd 
av reformen. Poster som kunde disponeras 
enligt prövning hade använts för finansiering 
av utvecklingsåtgärder och för att belöna re-
sultatrik verksamhet.  

Alla yrkeshögskolor som besvarade frågor-
na har ett centraliserat beslutsfattande i fråga 
om investeringar. En andel på 26 procent 
uppgav att reformen hade inverkat på inve-
steringarna i och med att totalfinansieringen 
hade förändrats. Reformen hade däremot 
knappast alls påverkat leasingfinansieringens 
attraktivitet. Förut har yrkeshögskolorna fått 
olika slags understöd för sina investeringar 
av de kommuner där de är belägna och av 
olika bakgrundssammanslutningar. Enligt ut-
redningen kan man emellertid inte räkna med 
några nya subventionsbeslut. 

Av de yrkeshögskolor som svarade på frå-
gorna ansåg 87 procent att reformen hade 
haft positiva (70 procent) eller neutrala 
(17 procent) verkningar på organisationen, 
medan tre yrkeshögskolor betraktade verk-
ningarna som negativa. 

Yrkeshögskolornas rektorer ansåg att re-
formen var bra och föreslog att man skulle 
fortsätta med systemet för att konstatera hur 
det fungerar på längre sikt. Som särskilt posi-
tiva faktorer betraktade rektorerna systemets 
stabilitet och sporrande effekt.  

Enligt den utvecklingsplan för utbildning 
och forskning som statsrådet godkänt för 
åren 2007—2012 och som grundar sig på re-
geringsprogrammet för statsminister Vanha-
nens andra regering ska styrningen av yrkes-
högskolorna bli flexiblare, så att det inom 

ramen för examensmålen blir möjligt att fritt 
fördela resurserna mellan sådana utbildningar 
som leder till olika examina såväl för ung-
domar som för vuxna. Detta betraktades som 
centralt i samband med de ändringar av styr-
ningen och finansieringen av yrkeshögsko-
lorna som ska genomföras inom den närmas-
te tiden. Den nuvarande modellen för dimen-
sionering av utbildningsutbudet har visat sig 
vara alltför oflexibel, framför allt med tanke 
på yrkeshögskolornas ansvar för områdesut-
vecklingen, där vuxenutbildningen är av cen-
tral betydelse vid sidan av forsknings- och 
utvecklingsverksamheten. 

För att sådan flexibilitet som avses i ut-
vecklingsplanen ska uppnås utarbetade un-
dervisningsministeriet tillsammans med yr-
keshögskolornas huvudmän och yrkes-
högskolorna överenskommelserna för perio-
den 2010—2012 utgående från att den re-
glering som gällt antalet nybörjarplatser 
inom utbildningen för ungdomar och antalet 
årsstuderande inom vuxenutbildningen ska 
slopas. Istället ska man avtala om examens-
målen för de olika utbildningsområdena. I 
detta skede lades dock inte examensmålen till 
grund för finansieringen, men de ska i alla 
fall höra till belöningskriterierna inom den 
resultatbaserade finansiering som undervis-
ningsministeriet beviljar. 

Den beräkning av antalet studerande som 
avses i 19 a § i finansieringsförordningen och 
som utgör grund för finansieringen är bunden 
till det system för dimensionering av utbild-
ningsutbudet som baserar sig på överens-
kommelser. Eftersom detta system kommer 
att frångås vid ingången av år 2010, har 
1 mom. i nämnda paragraf genom statsrådets 
förordning (181/2009) ändrats så att det antal 
studerande vid en yrkeshögskola som läggs 
till grund för beräkning av finansieringen ut-
görs av det överenskomna antalet studerande 
per utbildningsområde, separat för yrkespe-
dagogisk lärarexamen. Den nya bestämmel-
sen träder i kraft 1.1.2010. 

 
 

Yrkesinriktas tilläggsutbildning  

Till systemet för finansiering av sådan ut-
bildning som förbereder för en yrkesexamen 
eller specialyrkesexamen hör inom undervis-
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ningsministeriets förvaltningsområde 
statsandelsfinansieringen av yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Det gällande systemet för 
finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning har i huvudsak varit välfungerande. 
Som systemets svaghet betraktas emellertid 
det faktum att systemet i alltför stor utsträck-
ning stöder anordnandet av förberedande ut-
bildning. Det befintliga kunnandet beaktas 
således inte tillräckligt väl vid dimensione-
ringen och planeringen av utbildningen. Där-
för uppnås inte i alla avseenden det primära 
syfte som hör samman med yrkes- och speci-
alyrkesexamina, dvs. att systemet med fristå-
ende examina ska vara oberoende av det sätt 
på vilket kunnandet erhållits. Enligt den ut-
vecklingsplan för utbildning och forskning 
som statsrådet godkänt för åren 2007—2012 
ska resultatbaserad finansiering från och med 
år 2009 tas i bruk också för den yrkesinrikta-
de tilläggsutbildningens del. Dessutom ska 
examina ges en större betydelse som grund 
för finansieringen. 

 
Läroavtalsutbildning 

Genom den ändring av finansieringslagen 
som trädde i kraft vid ingången av år 2009 
justerades de priser per enhet som läggs till 
grund för finansieringen av läroavtalsutbild-
ning, så att de bättre stämmer överens med 
kostnadsnivån för denna utbildning. Priserna 
per enhet för sådan läroavtalsutbildning som 
ordnas för grundläggande yrkesutbildning 
sänktes med ca 18 procent, medan priserna 
per enhet för sådan läroavtalsutbildning som 
ordnas för yrkesinriktad tilläggsutbildning 
däremot höjdes med ca sju procent. I sitt svar 
angående förslaget till lag om ändring av la-
gen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (RP 119/2008 rd, RSv 
188/2008 rd) förutsatte riksdagen att man i 
samband med statsandelsreformen VOS-
2010 ska utreda möjligheterna att införa en 
egen kostnadsbas inom systemet för finansie-
ring av läroavtalsutbildningen. Följande ju-
stering av kostnadsfördelningen mellan sta-
ten och kommunerna och av priserna per en-
het kommer att genomföras för år 2012, på 
basis av de realiserade kostnaderna för år 
2009. Först i anslutning till denna process 
kommer det att vara möjligt att utreda huru-

vida det är ändamålsenligt att ta i bruk ett så-
dant pris per enhet för läroavtalsutbildningen 
som grundar sig på en egen kostnadsbas, 
samt vilka verkningar detta skulle ha. 

 
Gymnasieutbildning 

Enligt den ovan nämnda utvecklingsplanen 
för utbildning och forskning för åren 2007—
2012 ska gymnasiets uppgift att ge allmän-
bildning och förbereda för fortsatta studier 
förstärkas och åtgärdsförslag för utveckling 
av gymnasieutbildningen utarbetas. Under-
visningsministeriet har den 6 augusti 2008 
tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta åtgärds-
förslag bl.a. gällande tryggandet av tillgång-
en till gymnasieutbildning, utbildningens di-
mensionering och finansiering, behovet av att 
ordna specialundervisning och andra stödåt-
gärder samt utvecklandet av studentexamen. 
Behoven av att utveckla gymnasieutbildning-
en, inklusive finansieringen, kan bedömas 
först efter att denna arbetsgrupp har lagt fram 
sina förslag i november 2010. Därför föreslås 
det inte i detta skede några ändringar i finan-
sieringen av gymnasieutbildningen. 

Finansieringsgrunderna för gymnasierna 
ändrades vid ingången av år 2009, så att även 
de obligatoriska kurser som hör till timför-
delningen inom undervisningen för vuxna 
och de riksomfattande kurser som erbjuds 
vuxna i form av fördjupade studier inklude-
rades i finansieringen av gymnasieutbild-
ningen. Antalet avlagda kurser omvandlas till 
ett kalkylerat antal studerande och beaktas i 
fråga om antalet studerande som inlett sina 
gymnasiestudier efter att ha fyllt 18 år. Re-
formen utsträcktes inte till enskilda läroäm-
nen inom den grundläggande utbildningen, 
eftersom statsandelsreformen då var under 
beredning. Under de senaste åren har det an-
tal kurser inom den grundläggande utbild-
ningen som avlagts av invandrare ökat avse-
värt, vilket talar för att reformen ska ut-
sträckas också till sådana läroämnen som hör 
till den grundläggande utbildningen. 

 
Museer, teater och orkester 

För museernas, teatrarnas och orkestrarnas 
del förnyades systemet med pris per enhet 
genom den ändring av finansieringslagen 
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som trädde i kraft vid ingången av år 2006. 
Det finns således inte något behov av att änd-
ra finansieringsgrunderna i detta samman-
hang. För teatrarnas, orkestrarnas och muse-
ernas del är också det finansieringssystem 
som baserar sig på årsverken välfungerande i 
fråga om sina principer och sin struktur. Sy-
stemet kräver således inte några ändringar. 
 
Det på skatteinkomsterna baserade systemet 
för utjämning av statsandelarna 

År 2009 får 275 kommuner utjämningstill-
lägg i samband med den på skatteinkomster-
na baserade utjämningen av statsandelen, 
medan 57 kommuners statsandel minskas 
med ett utjämningsavdrag.  

Problemet i samband med utjämningssy-
stemet har ansetts vara det två år långa 
dröjsmål som beror på tidtabellen för verk-
ställande av beskattningen. Dessutom har ut-
jämningsgränserna mött kritik och det har 
ansetts att de ger upphov till ett incitament-
sproblem. En kommun som befinner sig un-
der utjämningsgränsen har enligt detta syn-
sätt inget incitament att öka sina skattein-
komster, eftersom en ökning av skattebasen 
minskar utjämningstillägget. Om nästan hela 
den inkomstökning som kommunen åstad-
kommer genom sina egna ansträngningar 
slukas av utjämningen försvagas kommunens 
incitament att stärka skattebasen. I praktiken 
gäller detta kommuner som ligger under ut-
jämningsgränsen och kommuner som är i 
närheten av den så att kommunens statsandel 
minskas med ett utjämningsavdrag i stället 
för att ökas med ett utjämningstillägg. I en 
sådan situation är visserligen statsandelarnas 
nettoförändring ringa. 

Kommunen kan emellertid inte på förhand 
räkna ut hur stor utjämningen blir, eftersom 
beloppsutvecklingen är beroende också av 
hur de andra kommunernas skatteinkomster 
utvecklas, och det något som kommunen inte 
kan förutse. Utjämningen baserar sig dessut-
om på kalkylerade skatteinkomster och be-
räknas enligt den genomsnittliga kommunala 
skattesatsen i hela landet. Det innebär alltid 
ett incitament för kommunen att öka sina 
skatteinkomster.  

I statens revisionsverks kommunenkät an-
såg kommunerna att ett utjämningssystem 

som baserar sig på skatteinkomsterna delvis 
skymmer bestämningsgrunderna för de kal-
kylerade faktorerna.  
 
Finansieringsunderstöd enligt prövning 

Det största problemet och den främsta ut-
maningen i samband med finansieringsun-
derstödet enligt prövning är i dagens system 
att understödet stick i stäv med lagens syfte 
har kommit att bli ett bestående finansie-
ringsinslag för vissa kommuner. Åren 
1998—2008 fick sammanlagt 35 kommuner 
understöd enligt prövning minst 6 gånger, tre 
av dem minst 10 gånger. Även om erhållan-
det av understödet har begränsats under de 
senaste åren på så sätt att understödet bevil-
jas högst tre år i rad har det varit nödvändigt 
att göra undantag från denna regel i vissa si-
tuationer. I annat fall skulle tryggandet av 
dessa kommuners service ha kunnat äventy-
ras. På så sätt har det också säkerställts att en 
enskild kommuns ekonomiska svårigheter 
inte blir oskäliga på så sätt att det kan för-
svaga kommunens och samtidigt hela kom-
munsektorns kreditvärdighet. 

Understödet enligt prövning har kritiserats 
för att inte vara sporrande. De kommuner 
som fått understödet flera år i sträck är i regel 
mycket beroende av statsandelarna, medan 
skatteinkomsterna och verksamhetens in-
komster spelar en klart mindre roll vid finan-
siering av kommunens service. Dessa kom-
muner har haft begränsade möjligheter att 
öka sina inkomster och minska sina utgifter. 
Största delen av kommunernas utgifter upp-
kommer genom social- och hälsovårdstjäns-
ter, och där är löneutgifterna centrala. Kom-
munerna har mycket begränsade möjligheter 
att påverka löneutgifterna annat än genom att 
dra ner på servicen. Detta är ofta inte möjligt 
utan att de lagstadgade serviceskyldigheterna 
äventyras. Genom systemet med statsandelar 
till kommunerna och riktandet av det är det 
möjligt att inverka på beaktandet av kommu-
nernas olika förhållanden, men det är inte 
möjligt att åstadkomma ett system som är 
helt utan luckor.  

Det har gjorts försök att reducera finansie-
ringsunderstödets passiverande verkan ge-
nom att ställa upp allt mera detaljerade vill-
kor för erhållandet. Det viktigaste åläggandet 
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har varit skyldigheten att ge in en plan för 
balansering av ekonomin i samband med an-
sökan om understödet. Planen ska ha god-
känts av kommunfullmäktige.  

En del av de kommuner som har fått finan-
sieringsunderstödet i flera år är sådana i 9 § i 
lagen om en kommun- och servicestrukturre-
form avsedda kommuner som befinner sig i 
en speciellt svår ekonomisk ställning. De 
kommuner som befinner sig i en speciellt 
svår ekonomisk ställning definieras genom 
förordning av statsrådet utifrån nyckeltal i 
boksluten. I dessa kommuner reder kommu-
nen och staten genom ett utvärderingsförfa-
rande tillsammans ut kommunens möjlighe-
ter att garantera sina invånare den service 
som lagstiftningen förutsätter och vidta åt-
gärder för att avhjälpa situationen. Erfarenhe-
terna av utvärderingsförfarandet har i huvud-
sak varit positiva, en enda kommun av 20 har 
inte godkänt och verkställt utvärderingsgrup-
pens förslag om tryggande av förutsättning-
arna för servicen. Utvärderingsförfarandet 
(utvärderingsgruppens förslag) har resulterat 
i antingen kommunsammanslagning eller ett 
omfattande program för balansering av eko-
nomin. Den ekonomiska situationen för de 
kommuner som förfarandet har omfattat har i 
huvudsak förbättrats, men situationen är fort-
farande utmanande i vissa kommuner. 

Statens revisionsverk har i en revisionsbe-
rättelse (Kuntien harkinnanvaraisten rahoitu-
savustusten myöntäminen ja käyttö, 
115/2005) anfört kritik mot att kriterierna för 
beviljande av understödet inte definieras till-
räckligt exakt i lagen och ansökningsvillko-
ren. Om förutsättningarna för att få understö-
det specificerades exakt och definierades på 
lagnivå skulle följden ändå eventuellt kunna 
vara att kommunernas agerande skulle styras 
i en sådan riktning att förutsättningarna skul-
le motsvaras.  
 
 
Undervisnings- ocu kulturverksamehets an-
läggningeprojekt  

Den statliga finansiering som beviljas för 
grundläggande utbildning, gymnasieutbild-
ning, grundläggande konstundervisning och 
allmänna bibliotek utgörs av statsandelar, 
medan all annan sådan projektspecifik statlig 

finansiering av anläggningsprojekt som avses 
i finansieringslagen beviljas i form av stats-
understöd. Sedan år 2006 har projektspecifik 
statlig finansiering emellertid inte beviljats 
för anläggningsprojekt som hänför sig till yr-
kesutbildning, yrkeshögskolor eller yrkesin-
riktad vuxenutbildning. Sådana anläggnings-
projekt finansieras genom att avskrivningar-
na beaktas i grunderna för de statsandelar 
som beviljas för verksamhetens driftskostna-
der. 

Efter att länsstyrelserna vid ingången av år 
2007 blev statsbidragsmyndigheter har de 
statsandelar som beviljas för anläggningspro-
jekt blivit problematiska med avseende på ett 
effektivt utnyttjande av befogenheterna att 
bevilja statsandelar. Statsandelen för ett 
statsandelsprojekt bestäms på basis av den 
omfattning som fastställts för projektet, en-
ligt de priser per enhet som anges genom 
förordning av undervisningsministeriet och 
enligt den statsandelsskala för anläggnings-
projekt som grundar sig på den per kommun-
invånare beräknade utjämnade skatteinkoms-
ten. Eftersom grunderna för de statsandelar 
som beviljas för projekten är noggrant defi-
nierade, har strävandena efter ett effektivt ut-
nyttjande av befogenheterna att bevilja stats-
andelar och anslag lett till att de slutliga an-
slagen inte på en gång har kunnat fördelas till 
länsstyrelserna, utan man har varit tvungen 
att komplettera fördelningen och omfördela 
anslagen efter att statsandelsgrunderna för 
projekten har preciserats. Eftersom behand-
lingen av projekten har fortskridit i olika takt 
vid länsstyrelserna, har den sena precisering-
en av befogenheterna orsakat dröjsmål vid 
behandlingen av projekten vid andra länssty-
relser. 

Skolor i utlandet har inte kunnat beviljas 
statsandelar för anläggningsprojekt, eftersom 
skolorna inte har någon sådan hemkommun i 
Finland på basis av vilken procentsatsen för 
statsandelen skulle bestämmas. De priser per 
enhet som har fastställts enligt kostnadsnivån 
i Finland motsvarar i allmänhet inte heller 
kostnadsnivån i de länder där skolorna är be-
lägna. Då statsandelarna omvandlas till stats-
understöd blir det emellertid också möjligt att 
bevilja skolor i utlandet finansiering för an-
läggningsprojekt med stöd av finansierings-
lagen. 
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Kompensering av skatteinkomsternas bortfall 

I denna proposition föreslås inte bestäm-
melser om ett förfarande genom vilket det 
bortfall av skatteinkomster som kommunerna 
drabbas av genom beskattningslindringar ska 
kompenseras i fortsättningen. På basis av er-
farenheterna av de kompensationsförfaran-
den som tillämpats gäller det att utgående 
från hur skattelindringarna riktas vid respek-
tive tillfälle avgöra från fall till fall hur 
kommunernas bortfall av skatteinkomster ska 
kompenseras och om nya kompensationssätt 
behövs utöver dem som redan är i bruk. 
Eventuella kompensationssätt också i framti-
den är bl.a. ökade statsandelar, ändringar av 
utjämningsgränsen i den utjämning av stats-
andelarna som baserar sig på skatteinkoms-
terna och en breddning av kommunernas 
skatteinkomstbas. I det nya statsandelssystem 
som föreslås är det möjligt att kompensera 
minskade skatteinkomster på olika sätt. 

 
Insamling och förvaltning av information 
samt informationsspridning 

Insamlingen och förvaltningen av informa-
tion som är central för kommunfinansiering-
en är för tillfället decentraliserad och sköts 
av många aktörer (bl.a. Statistikcentralen, 
Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och 
välfärd, Tammerfors universitet, Folkpen-
sionsanstalten, Skatteförvaltningen). En del 
av de centrala uppgifter som hänför sig till 
kommunernas ekonomi och verksamhet är 
inte lättillgängliga och avgiftsfria.   

Bestämningsgrunderna för statsandelarna 
är förknippade med dröjsmål som gäller sta-
tistiken. I praktiken är det mycket svårt att 
eliminera dem utan att förenkla systemet och 
utan att gallra strängt bland bestämnings-
grunderna. Inom statsandelssystemet för so-
cial- och hälsovården bestäms barnskyddsko-
efficienten, handikappskoefficienten, antalet 
arbetslösa och arbetslöshetsgraden utgående 
från uppgifter om situationen det år som bör-
jar två år före finansåret. För dagvårdskoeffi-
cienten är dröjsmålet tre år, för sjukfrekvens-
koefficienten delvis fyra år. Inom undervis-
nings- och kulturverksamheten preciseras 
statsandelen så sent som under finansårets 

höst, när de slutliga elevuppgifterna blivit 
klara. I publikationen om den finanspolitiska 
strategin har det ansetts att det är möjligt att 
eliminera dröjsmålen helt eller förkorta dem 
till allra högst två år, om systemet i huvudsak 
bygger på uppgifter om kommunens befolk-
ning, åldersstruktur och beskattning.  

Statens revisionsverk har i sin revisionsbe-
rättelse ansett att den statliga centralförvalt-
ningen tillhandahåller ytterst knapphändig in-
formation om statsandelssystemet och att 
centralförvaltningen bör tillhandahålla kom-
munerna en tydlig informationskälla i fråga 
om statsandelssystemets funktion och föränd-
ringarna i systemet.  
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Målet för propositionen är att stärka finan-
sieringen av den kommunala basservicen 
som en helhet genom att sammanföra stats-
andelarna för kommunal basservice till en 
helhet inom finansministeriets förvaltnings-
område. Syftet med propositionen är också 
att beredningen av statsbudgeten för statsan-
delarnas del ska bli mera sektorsövergripan-
de och att basserviceprogrammet och dess 
mål ska stödjas. Målet är dessutom att trygga 
finansieringen för ordnandet av basservice i 
kommuner med särskilt gles bosättning, skär-
gårdskommuner och kommuner inom samer-
nas hembygdsområde samt att minska kom-
munernas beroende av finansieringsunder-
stöd enligt prövning.  

Syftet med reformen är inte att förändra 
grunderna för bestämmande av statsandelar-
na. Målet är också att reducera överlappande 
datainsamling och att slå ihop de statsandelar 
och den övriga finansiering som beviljas 
inom finansministeriets och undervisnings-
ministeriets förvaltningsområden till en hel-
het som betalas av Servicecentret för statens 
ekonomi- och personalförvaltning . Målet är 
att förbättra kommunernas möjligheter att få 
information om det följande årets statsan-
delsbelopp i ett så tidigt skede som möjligt. 

Målet med att utfärda en ny lag om finansi-
ering av undervisnings- och kulturverksam-
het är att lagens innehåll ska förtydligas i en 
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situation där en stor del av de verksamheter 
som lagens tillämpningsområde förut har 
omfattat ska överföras till tillämpningsområ-
det för den nya lagen om statsandel för 
kommunal basservice. Man strävar emeller-
tid efter att fortsättningsvis trygga en långsik-
tig och förutsebar finansiering för alla under-
visnings-, utbildnings- och verksamhetsan-
ordnare och efter att se till att finansierings-
systemets förändringar inte försvagar den fria 
ansökningsrätten inom utbildningen. 

Syftet med att utvidga den resultatbaserade 
finansieringen av yrkesutbildningen är att 
sporra utbildningsanordnarna att ytterligare 
förbättra sin verksamhet så att den blir ännu 
mer resultatrik och samhälleligt verknings-
full, samt att också uppmuntra till förbättring 
av verksamhetens kvalitet. Till de centrala 
målen hör också att förbättra den inbördes 
jämförbarheten i fråga om olika utbildnings-
anordnares verksamhet, genom att man i 
större utsträckning än förut ska förhindra att 
verksamhetens resultat påverkas av sådana 
omständigheter som är oberoende av anord-
naren. 

Målet med att ta i bruk resultatbaserad fi-
nansiering för den yrkesinriktade tilläggsut-
bildningens del är att examina ska ges en 
större betydelse som grund för fastställandet 
av finansieringen. Syftet är att sporra anord-
narna av yrkesinriktad tilläggsutbildning att 
utveckla metoderna för individualisering och 
identifiering av studerandenas befintliga 
kunnande, så att utbildningens omfattning 
och innehåll dimensioneras i enlighet med 
det faktiska kunnandet och de faktiska beho-
ven. 

Syftet med ändringen av statsandelssyste-
met för anläggningsprojekt är att fördel-
ningsprocessen ska förenklas och behand-
lingen av ärenden som gäller anläggnings-
projekt ska bli smidigare. 
 
 
 
3.2 De viktigaste förslagen  

I propositionen föreslås det att en ny lag 
om statsandel för kommunal basservice och 
en lag om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet ska stiftas. Dessutom före-
slås det att lagen om planering av och 

statsandel för social- och hälsovården, lagen 
om grundläggande utbildning, biblioteksla-
gen, lagen om kommunernas kulturverksam-
het, lagen om grundläggande konstundervis-
ning, lagen om barndagvård, lagen om stöd 
för hemvård och privat vård av barn, folkhäl-
solagen, lagen om specialiserad sjukvård, so-
cialvårdslagen, lagen om utkomststöd, lagen 
om underhållstrygghet, lagen angående spe-
cialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om 
service och stöd på grund av handikapp, la-
gen om arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte, mentalvårdslagen, lagen om missbru-
karvård, lagen om smittsamma sjukdomar, 
hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, lagen om 
kommunernas miljövårdsförvaltning, kemi-
kalielagen, läkemedelslagen, lagen om kon-
sumtionsvarors och konsumenttjänsters sä-
kerhet, lagen om social kreditgivning, lagen 
om nykterhetsarbete, veterinärvårdslagen och 
lagen om åtgärder för inskränkande av to-
baksrökning ändras. 

De viktigaste ändringar som föreslås i pro-
positionen är följande:  

- statsandelarna sammanförs inom finans-
ministeriets förvaltningsområde,  

- bestämningsgrunderna i fråga om försko-
leundervisning och grundläggande utbildning 
omvandlas till invånarbaserade, 

- ett system med hemkommunsersättning 
införs i fråga om förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning,  

- tilläggsdelar på basis av särskilt gles bo-
sättning samt för skärgårdskommuner och 
kommuner inom samernas hembygdsområde 
införs, och  

- en gemensam statsandelsprocent tas i 
bruk.  

Det föreslås att lagen om statsandel för 
kommunal basservice med vissa undantag 
ska omfatta den allmänna statsandelen, stats-
andelen för social- och hälsovården och för 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning samt statsandelen för bibliotek, all-
män kulturverksamhet och sådan grundläg-
gande konstundervisning vars finansiering är 
invånarbaserad. Dessa är för närvarande för-
valtningsområdesspecifika men föreslås bli 
sammanförda inom finansministeriets för-
valtningsområde.  

I lagen om statsandel för kommunal bas-
service bestäms statsandelarna genomgående 
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på basis av invånarantalet. Invånarantalet fö-
reslås i regel bli fastställt i enlighet med situ-
ationen vid utgången av året före det år som 
föregått finansåret. Lösningen att bestämma 
statsandelen utgående från invånarantalet 
ändrar grunderna för bestämmande av stats-
andelen för förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning, eftersom statsandelarna 
nu bestäms på basis av elevantalet.  

Kommunens statsandel avses bli bestämd i 
enlighet med bestämningsgrunderna för den 
allmänna delen, de kalkylerade kostnaderna 
för social- och hälsovården, förskoleunder-
visning och grundläggande utbildning samt 
allmänna bibliotek, bestämningsgrunderna 
för grundläggande konstundervisning och 
allmän kulturverksamhet samt bestämnings-
grunderna för tilläggsdelen på basis av sär-
skilt gles bosättning, tilläggsdelen för skär-
gårdskommuner och tilläggsdelen för kom-
muner inom samernas hembygdsområde.  De 
kalkylerade kostnaderna och bestämnings-
grunderna avses utgå från ett grundpris som 
fastställs årligen genom förordning och som 
för de kalkylerade kostnadernas del avses bli 
justerat vart fjärde år på basis av justeringen 
av kostnadsfördelningen. Tilläggsdelarna ska 
enligt förslaget ha en koppling till grundpri-
set för den allmänna delen.  

Trots kritiken mot statsandelarnas bestäm-
ningsgrunder och trots de förslag till nya be-
stämningsgrunder som VATT har gjort före-
slås det i propositionen inte några andra änd-
ringar än sådana som är nödvändiga med an-
ledning av sammanslagningen av statsande-
larna. De föreslagna nya bestämningsgrun-
derna skulle ha lett till stora förändringar i 
statsandelarna till enskilda kommuner. Mer 
än hälften av kommunerna skulle ha tappat 
statsandelar, och för en del av kommunerna 
skulle bortfallen ha varit stora. I en situation 
där kommunekonomin befinner sig i stora 
svårigheter därför att skatteinkomsterna är på 
väg att minska kraftigt och utgifterna ökat är 
det inte motiverat att försvåra kommunernas 
ekonomiska ställning genom ekonomiska 
bortfall som orsakas av en ändring av 
statsandelssystemet. Bestämningsgrunderna 
för statsandelarna bör emellertid omprövas 
och ajourföras senare, när kommunernas 
ekonomi har stabiliserats. 

När det gäller annat än förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning förändrar 
reformen inte de nuvarande statsandelarnas 
bestämningsgrunder. Den nuvarande allmän-
na statsandelen kommer att motsvaras av en 
allmän del där grundpriset höjs på basis av 
karaktären av skärgård, avsides läge, tätorts-
struktur, språkförhållanden och förändringar 
i invånarantalet.  

De nuvarande bestämningsgrunderna i frå-
ga om social- och hälsovården avses förbli 
oförändrade vid reformen. Grunden för 
kommunernas kalkylerade kostnader för so-
cial- och hälsovården är enligt förslaget ål-
dersklassbaserade grundpriser. Inom social-
vården används som grund dessutom grund-
priser för arbetslöshet, barnskyddet och han-
dikapp, och för barn under 7 år beaktas en 
dagvårdskoefficient som baserar sig på ande-
len sysselsatt arbetskraft i kommunen. De 
kalkylerade kostnaderna för hälsovården ska 
enligt förslaget påverkas av en sjukfrekvens-
koefficient som bygger på antalet sjukpen-
sionärer. Dessutom avses en fjärrortskoeffi-
cient inverka på de kalkylerade kostnaderna 
för social- och hälsovården.  

Inom förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen bestäms de kal-
kylerade kostnaderna enligt förslaget på basis 
av antalet 6—15-åringar. De andra faktorer 
som höjer grundpriset (befolkningstäthet, 
tvåspråkighet, 13—15-åringar, svensksprå-
kighet och inslaget av personer med främ-
mande språk som modersmål) avses förbli 
oförändrade frånsett att den separata höj-
ningen för specialundervisning och skolnäts-
faktorn slopas. Kostnaderna för specialun-
dervisning avses dock bli beaktade på samma 
sätt som nu i statsandelsunderlaget. Slopan-
det av skolnätsfaktorn kompenseras genom 
en ny höjning av befolkningstäthetsfaktorn i 
fråga om kommuner där befolkningstätheten 
understiger 4 invånare per landkvadratkilo-
meter. 

Eftersom statsandelarna för förskoleunder-
visning och grundläggande utbildning i fort-
sättningen betalas till kommunerna på basis 
av elevåldersklassen i varje kommun, avses 
det i lagen bli föreskrivet om rätt för anord-
nare av förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning att få hemkommunsersätt-
ning av elevens hemkommun när eleven får 
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undervisning annanstans än i sin kommun 
(en annan kommun, samkommun, grundsko-
la för vilken staten eller en privat utbild-
ningsanordnare är huvudman). Rätten till 
hemkommunsersättning bestäms utgående 
från var eleven får förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning vid utgången av 
året före det år som föregår finansåret. Rätten 
till hemkommunsersättning 2010 föreslås 
dock grunda sig på situationen den 20 sep-
tember 2009.  

Enligt förslaget bestäms hemkommunser-
sättningen på basis av kommunens kalkyle-
rade kostnader för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning i fråga om 6, 7—
12 och 13—15-åringar; kostnaderna kalkyle-
ras separat för dessa grupper. I fråga om pri-
vata utbildningsanordnare bevaras den nuva-
rande graderingen av finansieringen 
(90/100 procent). Finansministeriet beslutar 
årligen om hemkommunsersättningens 
grunddel för var och en kommun.  

Hemkommunsersättningarna föreslås bli 
beaktade centraliserat i samband med utbe-
talningen av statsandelar. Kommunerna och 
andra utbildningsanordnare ska därför lämna 
in till finansministeriet uppgifter om antalet 
elever som berättigar till hemkommunser-
sättning samt om elevernas ålder och hem-
kommuner. Servicecentret för statens eko-
nomi- och personalförvaltning  betalar ut 
hemkommunsersättningarna till kommuner 
och andra utbildningsanordnare i samband 
med att statsandelarna betalas ut.  

De kalkylerade kostnaderna för allmänna 
bibliotek avses bli bestämda utgående från ett 
grundpris för bibliotek. Grundpriset höjs i 
fråga om skärgårdskommuner och på basis 
av kommunens befolkningstäthet. Enligt be-
stämningsgrunderna för grundläggande 
konstundervisning tilldelas bara sådana kom-
muner som ordnar undervisning av det slaget 
statsandel. Grundpriserna för grundläggande 
konstundervisning och allmän kulturverk-
samhet avses bli fastställda inom ramen för 
statsbudgeten.  

Tilläggsdelarna på basis av särskilt gles bo-
sättning, samt för skärgårdskommuner och 
kommuner inom samernas hembygdsområde 
är nya. Tilläggsdel på basis av särskilt gles 
bosättning föreslås bli beviljad enligt grade-
ring till kommuner där befolkningstätheten är 

mindre än 2 invånare per landkvadratkilome-
ter. Tilläggsdel för skärgårdskommun bevil-
jas enligt gradering i fråga om skärgårds-
kommuner. Tilläggsdelen för kommuner 
inom samernas hembygdsområde avses bli 
graderad utifrån andelen samiskspråkiga. 
Dessa tilläggsdelar föreslås vara bundna till 
grundpriset för den allmänna delen. De fi-
nansieras genom att motsvarande belopp per 
invånare dras av för alla kommuners del.  

I propositionen föreslås det inte att den på 
skatteinkomsterna baserade utjämningen av 
statsandelar ska ändras. Utjämningen avses 
gälla bara statsandel som beviljas enligt la-
gen om statsandel för kommunal basservice, 
inte statsandelar som beviljas inom andra 
förvaltningsområden.   

Finansieringsunderstödet enligt prövning 
ändras enligt förslaget till höjning av statsan-
delen enligt prövning, men grunderna för be-
viljandet ändras inte. Inget separat anslag för 
höjning av statsandelen enligt prövning ska 
enligt förslaget tas in i statsbudgeten, i stället 
ingår höjningen i det totala beloppet av 
sammanslagna statsandelar. Ett belopp som 
motsvarar de sammanräknade höjningarna av 
statsandelarna enligt prövning dras av från de 
statsandelar som betalas till kommunerna. 
Minskningen är lika stor per invånare i alla 
kommuner. 

De verkningar som omarbetningen av 
statsandelssystemet har ska enligt förslaget 
jämnas ut mellan kommunerna. Vid utjäm-
ningen jämförs 2010 års statsandelar och 
hemkommunsersättningar för kommunen 
med de statsandelar som kommunen skulle 
ha fått för motsvarande uppgifter, om 
statsandelssystemet inte hade ändrats. Vid ut-
jämningen beaktas inte tilläggsdelen på basis 
av särskilt gles bosättning, tilläggsdelen för 
skärgårdskommun och tilläggsdelen för 
kommun inom samernas hembygdsområde, 
liksom inte heller höjningen av statsandelen 
enligt prövning.   

För de sammanslagna statsandelarnas del 
används en enda statsandelsprocent. Den 
grundläggande uppbyggnaden av statsandels-
systemet förblir oförändrad i övrigt. Statsan-
delsprocenten, som fastställs i lagen, beskri-
ver kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna på riksnivå, inte den statsandel 
som enskilda kommuner får. Statsandelen för 
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var och en kommun baserar sig på kalkylera-
de grunder som minskas med kommunens 
självfinansieringsandel. Självfinansierings-
andelen föreslås vara stor per invånare i alla 
kommuner. Statsandelsprocenten ska enligt 
förslaget ändras med regelbundna intervaller 
på basis av justeringen av kostnadsfördel-
ningen och på basis av förändringar i arten 
eller omfattningen av kommunernas uppgif-
ter. 

Förfarandet vid justering av kostnadsför-
delningen föreslås förbli oförändrat. Inte bara 
statsandelsprocenten utan också grundpriser-
na avses bli justerade vart fjärde år i samband 
med justeringen av kostnadsfördelningen. 

I propositionen föreslås det att en ny lag 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet ska stiftas istället för den gäl-
lande lagen. Den föreslagna lagen ska inne-
hålla bestämmelser om finansiering av gym-
nasier, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxen-
utbildning och yrkeshögskolor, grundläggan-
de konstundervisning som finansieras enligt 
antalet undervisningstimmar samt idrotts-
verksamhet, ungdomsarbete, museer, teatrar 
och orkestrar. När det gäller finansieringen 
av den undervisnings- och kulturverksamhet 
som fortsättningsvis ska höra till undervis-
ningsministeriets förvaltningsområde ska fi-
nansieringssystemet i fråga om sin struktur 
och sina principer i huvudsak bevaras oför-
ändrat. Finansieringen ska utbetalas till ut-
bildnings- eller verksamhetsanordnaren. När 
det gäller gymnasieutbildning, yrkesutbild-
ning och yrkeshögskolor ska kommunens fi-
nansieringsandel på samma sätt som för när-
varande fastställas per invånare. De procent-
satser som föreskrivs för statsandelarna för 
undervisningsverksamhet i finansieringsla-
gen ska också bevaras oförändrade. Statsan-
delsgrunderna för de olika verksamheterna 
ska likaså kvarstå oförändrade, med de un-
dantag som anges nedan. 

Den gällande finansieringslagens föreskrif-
ter om statsandelarna för driftskostnader som 
hänför sig till förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning, allmänna biblio-
tek, grundläggande konstundervisning som 
finansieras enligt antalet kommuninvånare 
samt kommunernas kulturverksamhet ska i 
huvudsak överföras till lagen om statsandel 
för kommunal basservice. Finansieringslagen 

föreslås innehålla föreskrifter om finansie-
ringen av verksamheter som avses i lagen om 
grundläggande utbildning till den del den ål-
dersklassrelaterade finansiering som regleras 
i lagen om statsandel för kommunal basser-
vice inte täcker verksamheterna i den ut-
sträckning som krävs enligt lagen om grund-
läggande utbildning.  

Finansieringslagen ska också innehålla en 
bestämmelse om den finansiering som inom 
ramen för statsbudgeten beviljas för kurser i 
enskilda läroämnen och ämneskategorier som 
hör till den grundläggande utbildningens lä-
romängd. De slutförda kurserna ska omvand-
las till ett kalkylerat antal studerande. För 
gymnasieutbildningens del har denna reform 
genomförts vid ingången av år 2009. Vidare 
föreslås det att finansieringslagen ska inne-
hålla föreskrifter om det tillägg som beviljas 
för flexibel grundläggande utbildning. Denna 
verksamhet finansieras för närvarande med 
hjälp av statsunderstöd. Lagen om grundläg-
gande utbildning ska i enlighet med detta ut-
ökas med en bestämmelse om flexibel grund-
läggande utbildning. Dessutom innehåller 
propositionen föreskrifter om den finansie-
ring som sådana nya anordnare av förskole-
undervisning och grundläggande utbildning 
som har fått tillstånd att ordna denna verk-
samhet ska beviljas för den tid som föregår 
betalningen av hemkommunersättning. 

Föreskrifterna om finansiering av drifts-
kostnaderna för allmänna bibliotek och 
kommunernas kulturverksamhet ska likaså 
överföras till lagen om statsandel för kom-
munal basservice. Eftersom det finansie-
ringssystem som regleras i lagen om statsan-
del för kommunal basservice emellertid inte 
innefattar någon sådan möjlighet att höja pri-
set per enhet enligt prövning som det för när-
varande finns, föreslås det att de förhöjningar 
av priserna per enhet som beviljats kommu-
ner som upprätthåller landskapsbibliotek och 
riksomfattande centralbibliotek ska omvand-
las till statsunderstöd och i likhet med andra 
statsunderstöd regleras i finansieringslagen. 
Också sådana understöd som enligt prövning 
beviljas kommunerna för allmänna bibliotek 
och för utvecklings- och försöksprojekt inom 
kommunernas kulturverksamhet ska regleras 
i finansieringslagen. 
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För den grundläggande yrkesutbildningens 
del föreslås det att den resultatbaserade fi-
nansieringens andel ska utökas från nuvaran-
de två procent till tre procent av den sam-
manlagda finansieringens belopp. Dessutom 
föreslås det att lagen ska innehålla bestäm-
melser om grunderna för finansieringen av 
den orienterande och förberedande undervis-
ning som ordnas före den grundläggande yr-
kesutbildningen. Detta förslag hör samman 
med den särskilda regeringsproposition med 
förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen 
om yrkesutbildning samt 1 § i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (RP 107/2009 rd) som har överlåtits 
till riksdagen. 

Vidare föreslås det att verksamhetens resul-
tat ska fogas till de grunder på vilka finansie-
ringen för yrkesinriktad tilläggsutbildning 
fastställs. Avsikten är att resultatbaserad fi-
nansiering stegvis ska tas i bruk för den yr-
kesinriktade tilläggsutbildningens del. Från 
och med ingången av år 2010 får den resul-
tatbaserade finansieringens andel utgöra 
högst tre procent av utbildningsanordnarnas 
sammanlagda kalkylerade grund för de stats-
andelar som läggs till grund för beräkningen 
av priserna per enhet. Verksamhetens resultat 
ska mätas på basis av det genomsnittliga an-
tal examina som avlagts under de föregående 
två åren. Den nya graderingsgrunden ska gäl-
la både sådan yrkesinriktad tilläggsutbildning 
som ordnas vid en läroanstalt och sådan yr-
kesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i 
form av läroavtalsutbildning. Verksamhetens 
resultat ska mätas på basis av det genomsnitt-
liga antalet examina som avlagts under de två 
föregående åren. Den resultatbaserade finan-
sieringen ska beviljas anordnare av sådan ut-
bildning som förbereder för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Man har för avsikt att från 
och med år 2012 öka den resultatbaserade fi-
nansieringens andel och utvidga mätarna så 
att de också omfattar delar av examina samt 
ger erkänsla för tidigare kunnande. 

Statsandelarna för sådana anläggningspro-
jekt som hänför sig till grundläggande ut-
bildning, gymnasieutbildning, grundläggande 
konstundervisning och allmänna bibliotek 
ska omvandlas till statsunderstöd. Därmed 
avskaffas de årligen fastställda priserna per 
enhet och de noggrant definierade kommun-

specifika procentsatserna för statsandelarna. 
Ändringen medför flexibilitet i ärendenas 
behandling och möjliggör att anslagen och 
befogenheterna på en gång kan fördelas på 
ett slutgiltigt sätt. Kommunernas ekonomiska 
förutsättningar att genomföra projekten kan 
även i fortsättningen beaktas utgående från 
uppgifterna om kommunernas skatteinkoms-
ter per kommuninvånare. Ett förfarande som 
påminner om det nuvarande kan också till-
lämpas vid bestämmandet av statsandelens 
procentuella andel av kostnaderna för ett så-
dant projekt som genomförs gemensamt av 
flera kommuner eller av privata utbildnings-
anordnare. Avsikten är att den projektspeci-
fika statliga finansieringens andel ska beva-
ras på nuvarande nivå vid upprättandet av fi-
nansieringsplaner och beviljandet av statsun-
derstöd. När det gäller eventuella förändring-
ar av statens finansieringsandel ska under-
handlingar om saken föras med kommunför-
bundet. Undervisningsministeriet ska leda 
närings-, trafik- och miljöcentralerna så att 
de iakttar enhetliga grunder vid behandlingen 
av olika projekt. Då statsandelarna omvand-
las till statsunderstöd blir det också möjligt 
att med stöd av finansieringslagen bevilja 
skolor i utlandet finansiering för anlägg-
ningsprojekt. När det gäller ärenden som be-
rör skolor i utlandet föreslås det att Nylands 
närings-, trafik- och miljöcentral ska vara 
statsbidragsmyndighet. 

Eftersom den gällande lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
har stiftats före den gällande grundlagen 
trädde i kraft, innehåller propositionen även 
förslag till vissa sådana justeringar i författ-
ningsnivån som grundlagen kräver. 

Det är meningen att Servicecentret för sta-
tens ekonomi- och personalförvaltning  cent-
raliserat ska betala ut till kommuner och ut-
bildningsanordnare statsandelarna och hem-
kommunsersättningarna samt den övriga fi-
nansieringen enligt lagen om statsandel för 
kommunal basservice, lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet och 
lagen om fritt bildningsarbete.   

Lagen om planering av och statsandel för 
social- och hälsovården föreslås bli ändrad så 
att bestämmelserna om statsandelar för soci-
al- och hälsovården upphävs. Lagens rubrik 
föreslås bli ändrad till lag om planering av 
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och statsunderstöd för social- och hälsovår-
den.  

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2010. Propositionen hänför sig till budget-
propositionen för 2010 och avses bli behand-
lad i samband med den.  
 
4  Proposi t ionen konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Helhetsmängder av stadsandelar för kommu-
nal service och undervisnings- och kultur-
verksamhetens finansiering  

De kalkylerade kostnader för 2010 som be-
stäms med stöd av den föreslagna lagen om 

statsandel för kommunal basservice är ca 
20,7 miljarder euro, och de statsandelar som 
betalas med stöd av lagen uppgår till ca 
7,8 miljarder euro. Kommunernas självfinan-
sieringsandel är ca 13,6 miljarder euro.  Des-
sa stadsandelar har man budgeterat till fi-
nansministeriets förvaltningsområde till vil-
ken också överförs finansiering, som har ti-
digare budgeterats till undervisningsmininis-
teriets och social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde. Överföringen har inga 
konsekvenser till förhållandet mellan staten 
och kommunerna.  
 
 
 

 
Stadsandel för kommunal basservice   
 

1 000 euro 

Den allmänna delen av kommunens statsandel 253 189 

Finansiering av social- och hälsovård, förskoleunder-
visning och grundläggande utbildning samt allmänna 
bibliotek och kulturverksamhet 7 038 813 

— statsandelarna för social- och hälsovård 5 682 706 
— statsandelarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 

samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet 1 356 107 
Kalkylerade kostnader 20 679 405 
— kalkylerade kostnader för social- och hälsovård 16 697 337 
— kalkylerade kostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbild-

ning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet 3 982 068 
Kommunernas finansieringsandel -13 640 592 

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommun 
och kommun inom samernas hembygdsområde 30 000 
Behovsprövad höjning av statsandelen 20 000 

Utjämning av statsandelarna som baserar sig på skatte-
inkomster -4 210 

Ökningar och minskningar av statsandelen 411 809 

Sammanlagt 7 749 601 

 
I budgetpropositionen för år 2010 uppgår 

de statsandelar och statsunderstöd som hän-
för sig till undervisningsministeriets förvalt-
ningsområde sammanlagt till 2 475 miljoner 
euro. Då kommunernas andel frånses, anvi-
sas för förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning i budgetpropositionen ett 
anslag på sammanlagt 312 miljoner euro och 

dessutom 80 miljoner euro för statsunder-
stöd.  

Inom undervisningsministeriets förvalt-
ningsområde uppgår de kalkylerade kostna-
derna för sådan verksamhet som hör till 
kommunens finansieringsandel uppskatt-
ningsvis till sammanlagt 3 170 miljoner euro. 
Kommunernas finansieringsandel uppgår till 
ca 1 842 miljoner euro.  
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Finansieringen enligt lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet   

                 1 000 euro 

  

Allmänbildande utbildning 729 727 

Byggande av skolor 55 700 
Yrkesutbildning  652 425 

Fritt bildningsarbete 162 716 

Yrkesinriktad tilläggsutbildning 146 969 

Läroavtalsutbildning 135 069 

Särskilda yrkesläroanstalter 20 157 

Yrkeshögskolor 402 810 

Bibliotek  4 415 

Teatrar och orkestrar 78 736 

Museer 37 569 

Kommunernas kulturverksamhet 106 

Byggande av bibliotek 5 000 

Idrottsutbildningscenter 16 568 

Kommunernas idrottsväsende 18 886 

Kommunernas ungdomsarbete  7 815 

  
Sammanlagt 2 474 668  
Bedömning av fördelningn av statsandelarna   
  
Kommunerna och samkommunerna  1 165 569 
- kommuner -280 902 
- samkommuner 1 446 471 
Privata 1 309 099 

 
 
Konsekvenser för kostnadsfördelningen mel-
lan staten och kommunerna och statsandels-
fördelningen mellan kommunerna 

Reformen avses bli genomförd kostnads-
neutralt mellan staten och kommunerna och 
mellan kommunerna. Det innebär att ut-
komstpunkten är att den inte förändrar kost-
nadsfördelningen mellan staten och kommu-
nerna vad de i propositionen avsedda 
statsandelsåliggandena beträffar.  

Den statsandel som betalas till kommuner-
na 2010 ökas dock med sammanlagt 30 mil-

joner euro. Dessutom kompenseras kommu-
nerna för att deras skatteinkomster minskar 
med ett sammanlagt nettobelopp av 375 mil-
joner euro till följd av ändringar av beskatt-
ningsgrunder som bildas på följande sätt: 
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Basen för förluster av 

skatteintäkter 

milj.€ 

höjning av grundavdraget - 170 
lättnader i beskattningen 
av pensionsinkomster 

   -65  

ändring av statens 
inkomstskatteskala och av 
arbetsinkomstavdraget 

 -145 

personalbiljett, långvariga 
sparandet och andra änd-
ringar 

    -5 

ändring av fördelningen 
av förvärvs- och kapitalin-
komster när det gäller fö-
retagsinkomst 
som ska fördelas 

 +10 

 
År 2010 ska underhållstöds regressford-

ringar och återkravsfordringar ersättas kom-
munerna  med 31, 9 milj. euro. På grund av 
finansieringen av samservicen minskas  
statsandel för kommunens basservice med en 
miljon euro. 

I skatteprocenten för den stadsandel för 
kommunal basservice har det tagits i beak-
tande som  ökning av statsandelarna  7,5 
milj. euro för förbättrande av primärvården 
och äldreomsorgen. Andra ändringar som har 
tagit i beaktande i statsandel för kommunal 
basservice är följande (1000 euro): 

 
 
Slopande av gränsdrag-

ningen mellan öppenvård 
och slutenvård 

-62 200

Överföring av tolknings-
tjänster till staten från 
1.9.2010 

-5 940

Överföring av under-
hållsstödet till staten från 
1.4.2010 

-24 000

Återbetalning av pengar 
som frigjorts för genomfö-
randet av det nationella ut-
vecklingsprogrammet för 
social och hälsovården 
(KASTE) 

1 500

 
Kostnadsneutraliteten mellan kommunerna 

innebär att de kommunspecifika statsandels-

förändringarna jämnas ut mellan kommuner-
na i systemet. Kommunernas statsandelar och 
hemkommunsersättningar för förskoleunder-
visning och grundläggande utbildning enligt 
det nya systemet jämförs med de statsandelar 
som kommunen skulle ha fått enligt det tidi-
gare systemet. Skillnaden läggs till eller dras 
ifrån kommunens statsandelar på så sätt att 
systemändringens inverkan på var och en 
kommuns statsandelar nollställs. På så sätt 
drabbas ingen kommun av bortfall, samtidigt 
som ingen kommuns statsandelar ökar vid 
övergången till det nya systemet. Den ovan 
nämnda utjämningssumman beaktas varak-
tigt i form av beloppet vid den tidpunkt då 
ändringen genomfördes när statsandelarna till 
kommunerna betalas ut i fortsättningen. Vid 
utjämningen beaktas inte tilläggsdelarna på 
basis av särskilt gles bosättning, för skär-
gårdskommuner och för kommuner inom 
samernas hembygdsområde, liksom inte hel-
ler de höjningar av statsandelen enligt pröv-
ning som beviljas kommunerna.  

Sammanslagningen av de förvaltningsom-
rådesspecifika statsandelarna förändrar de 
kommunspecifika statsandelarna till vissa de-
lar, även detta inte eftersträvas genom refor-
men. Förändringar i statsandelarna uppkom-
mer främst genom att statsandelarna för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning övergår från att vara elevbaserade 
till att basera sig på åldersklasser och en enda 
statsandelsprocent införs.  

Beräkningsgrunderna för förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning är i hu-
vudsak desamma som i det nuvarande hu-
vudmannasystemet. Skolnätsfaktorn föreslås 
bli slopad men kompenseras genom en ny 
höjning av befolkningstäthetskoefficienten i 
fråga om kommuner där befolkningstätheten 
är mindre än 4 invånare per landkvadratki-
lometer.  

För förskoleundervisningens och den 
grundläggande utbildningens del frångås i 
och med övergången till en invånar- och ål-
dersklassbaserad statsandel det tvåstegsförfa-
rande där statsandelarna först har beviljats på 
basis av uppgifterna om antalet elever året 
före finansåret och på hösten under finansåret 
justerats i enlighet med elevantalen under fi-
nansåret. I tvåstegssystemet har elevantalet 
använts som multiplikator. Enligt propositio-
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nen ska kommunernas statsandelar för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning för finansåret bestämmas slutligt på 
basis av uppgifterna om invånare och ålders-
klass vid utgången av året före det år som fö-
regått finansåret. De volymdata som ligger 
till grund för statsandelen kommer därmed 
att vara äldre än nu, och statsandelarna 
kommer inte att vara lika realtida som nu, 
vilket är något som kommunerna bör beakta i 
sin ekonomiplanering. Å andra sidan förbätt-
ras möjligheterna att förutse hur stora stats-
andelarna blir. 

Beräkningsgrunderna för den allmänna 
statsandelen och statsandelen för social- och 
hälsovården samt för utjämning av statsande-
larna på basis av skatteinkomsterna föreslås 
vara oförändrade.  

Hemkommunsersättningen som betalas per 
elev baserar sig på kommunens kalkylerade 
kostnader för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning, och den är den-
samma för kommunen oberoende av vem 
som ordnar den undervisning eleven får. Sy-
stemet med hemkommunsersättning inverkar 
inte på elevens rätt att söka sig till undervis-
ning eller utbildning som ordnas av någon 
annan än den egna kommunen. 

Nya inslag i statsandelssystemet är de 
tilläggsdelar som beviljas på basis av särskilt 
gles bosättning samt karaktären av skärgård 
och till kommuner inom samernas hem-
bygdsområde. År 2010 betalas dessa 
tilläggsdelar till 28 kommuner och beloppet 
av dem uppgår till sammanlagt 30 miljoner 
euro. Tilläggsdelarna beaktas inte när den ut-
jämning som beror på att systemet med stats-
andelar ändras räknas ut. De tilläggsdelar 
som beviljas på basis av särskilt gles bosätt-
ning samt karaktären av skärgård och till 
kommuner inom samernas hembygdsområde 
finansieras genom att motsvarande belopp 
dras av per invånare i alla kommuner. År 
2010 uppgår avdraget till omkring 5,6 euro 
per invånare. Syftet med tilläggsdelarna är att 
minska det beroende av ett årligen beviljat 
finansieringsunderstöd enligt prövning som 
de kommuner som varaktigt befinner sig i en 
svår ekonomisk ställning uppvisar.   

Finansieringsunderstödet enligt prövning 
ändras till höjning av statsandelen enligt 
prövning. Kriterierna för beviljande av den är 

desamma som för det gällande finansierings-
understödet enligt prövning. Inget separat an-
slag för höjningen av statsandelen enligt 
prövning reserveras längre i statsbudgeten, 
utan anslaget ingår i de sammanslagna stats-
andelarna. Ett belopp som motsvarar de 
sammanräknade höjningarna av statsandelar-
na enligt prövning dras av från de statsande-
lar som betalas till kommunerna. Minskning-
en är lika stor per invånare i alla kommuner. 

Den omständigheten att statsandelssyste-
met baserar sig på kalkylerade kostnader 
sporrar kommunerna till resurssnål verksam-
het. Sammanslagningen av de kalkylmässiga 
systemen bedöms ytterligare öka incitamen-
tet att ordna den kommunala basservicen på 
ett resurssnålt sätt. 

Eftersom bestämningsgrunderna för stats-
andelen i huvudsak förblir oförändrade har 
propositionen ingen sådan inverkan på 
statsandelsförändringar vid kommunsam-
manslagningar som skiljer sig från vad som 
nu är fallet. Enligt kommunindelningslagen 
ersätts kommunerna till fullt belopp i fem år 
för minskningen av statsandelar till följd av 
kommunsammanslagningar.  

Den föreslagna finansieringslagen påverkar 
inte kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna och förnyelsen av finansie-
ringslagen ökar inte statens eller kommuner-
nas utgifter. Den föreslagna lagen innehåller 
inte heller några föreskrifter om att kommu-
ner där det finns övningsskolor skulle vara 
skyldiga att delta i övningsskolornas inve-
steringar, utan denna förpliktelse överförs till 
universiteten. De förändringar som föranleds 
av detta har emellertid bedömts vara av så 
ringa betydelse att avskaffandet av denna 
skyldighet inte inverkar på kostnadsfördel-
ningen mellan staten och kommunerna.  
 
Konsekvenser som berör kommungrupper 
och regionala konsekvenser  

Kalkylerna över kommunvisa konsekven-
ser utarbetas på 2010 års nivå. Att system-
ändringen genomförs kostnadsneutralt mel-
lan kommunerna innebär att den inte har vare 
sig några ekonomiska konsekvenser som be-
rör kommungrupper eller regionala konse-
kvenser. Utjämningen beaktas varaktigt i be-
sluten om utbetalning av statsandelar till 
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kommunerna. I övrigt förändras kalkylfakto-
rerna kommunvis årligen, t.ex. till följd av 
förändringar i invånarantalet och åldersstruk-
turen. 

De ekonomiska konsekvenserna av 
tilläggsdelarna på basis av särskilt gles bo-

sättning samt för skärgårdskommuner och 
kommuner inom samernas hembygdsområde 
(28 kommuner) framgår av tabellerna 1—2 
nedan. Kalkylerna har gjorts enligt 2009 års 
nivå. 
 

 
 
 
 
 
 
Tabell 1 Tilläggsdelarna för kommuner med särskilt gles bosättning (befolkningstätheten un-
der 2 invånare/km2) och för kommuner inom samernas hembygdsområde 
 
 
 Invånarantal 

31.12.2008 
Statsandelsökning, 
euro  

Statsandelsökning, 
(för kommuner inom 
samernas hembyg-
sområde) 
euro/invånare  

Enontekis 1 915 1 535 386 802 (437) 
Enare 6 866 3 252 919 474 (109) 
Kittilä 6 039 1 834 044 304 
Kolari 3 860 820 597 213 
Lestijärvi 881 187 292 213 
Muonio 2 360 716 732 304 
Pelkosenniemi  1 046 317 670 304 
Posio 4 020 1 220 874 304 
Pudasjärvi 9 031 1 919 900 213 
Puolanka 3 183 966 677 304 
Ranua 4 428 1 344 784 304 
Rautavaara 1 949 414 338 213 
Ristijärvi 1 548 329 089 213 
Salla 4 308 1 308 340 304 
Savukoski 1 216 443 159 364 
Sodankylä 8 872 3 233 312 364 (61) 
Suomussalmi 9 435 2 005 787 213 
Taivalkoski 4 546 966 434 213 
Utajärvi 3 045 647 337 213 
Utsjoki 1 322 1 589 906 1 203 (838) 
 

Tilläggsdel på basis av särskilt gles bosätt-
ning och tilläggsdel för kommuner inom sa-
mernas hembygdsområde beviljas 12 kom-
muner i Lappland. Utöver detta finns det i 
fyra andra landskap kommuner som får 
tilläggsdel. Den största statsandelsökningen 

per invånare väntar de fyra kommuner i östra 
Lappland där andelen samiskspråkiga bland 
befolkningen är störst. Dessa kommuner får 
en separat tilläggsdel som baserar sig på den 
samiskspråkiga befolkningens andel utöver 
graderingen på basis av befolkningstätheten. 
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Tabell 2 Tilläggsdel för skärgårdskommuner 
    
 
 Invånarantal 

31.12.2008 
Statsandelsökning, 
euro 

Statsandelsökning, 
euro/inv. 

Enonkoski 1 651 200 563 121,48 
Karlö 1 028 156 102 151,85 
Kimitoön 910 110 547 121,48 
Gustavs 7 303 887 168 121,48 
Väståboland 15 405 1 871 399 121,48 
Malax 5 549 674 093 121,48 
Puumala 2 645 321 315 121,48 
Sulkava 3 033 368 449 121,48 
 

Tilläggsdel på basis av skärgårdskaraktär 
beviljas 8 skärgårdskommuner. Det tilläggs-
belopp som de får per invånare är mindre än 
de tilläggsdelar som betalas på basis av sär-
skilt gles bosättning och till kommuner inom 
samernas hembygdsområde. 

För att tilläggsdelarna på basis av särskilt 
gles bosättning, för skärgårdskommuner och 
för kommuner inom samernas hembygdsom-
råde ska finansieras minskas statsandelen per 
invånare i alla kommuner med 5,62 euro år 
2010. Denna finansieringsmodell har inte 
olikstora ekonomiska konsekvenser per invå-
nare när kommuner och landskap av olika 
storlek beaktas. Syftet med graderingen av de 
tilläggsdelar som beviljas på basis av särskilt 
gles bosättning och till skärgårdskommuner 
och kommuner inom samernas hembygdsom-
råde är att minska det beroende av ett årligen 
beviljat finansieringsunderstöd enligt pröv-
ning som de kommuner som varaktigt befin-
ner sig i en svår ekonomisk ställning uppvi-
sar. Sammanlagt 5 av de 13 kommuner som 
får den största statsandelsökningen är sådana 
i 9 § i lagen om en kommun- och service-
strukturreform avsedda kommuner som be-
finner sig i en speciellt svår ekonomisk ställ-
ning. Dessutom har de flesta kommunerna 
upprepade gånger tilldelats finansieringsun-
derstöd enligt prövning. 
 
Finansieringen för privata anordnare av för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning 

Införandet av hemkommunsersättning för-
ändrar i någon mån den finansiering som 

kommer privata utbildningsanordnare till del. 
Priset per enhet baserade sig tidigare på pri-
set per enhet i den kommun där läroanstalten 
finns. I det nya systemet grundar sig hem-
kommunsersättningen på den kalkylerade 
grunddelen i elevens hemkommun, därför va-
rierar hemkommunsersättningen kommunvis. 
För den händelse att systemändringen medför 
ett stort inkomstbortfall för privata utbild-
ningsanordnare har det budgeterats ett sepa-
rat anslag inom undervisningsministeriets 
förvaltningsområde som är avsett att jämna 
ut sådana minskningar.  

I propositionen föreslås inte att den nuva-
rande gradering som gäller finansieringen för 
utbildningsanordnare ska ändras. Enligt den 
är hemkommunsersättningen för privata ut-
bildningsanordnare 90 procent av hemkom-
munsersättningen, om en privat utbildnings-
anordnare efter den 31 juli 1998 har fått till-
stånd att ordna undervisning. 
 
Resultatbaserade finansiering av yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning   

Utvidgningen av den resultatbaserade fi-
nansieringen för yrkesutbildning föreslås trä-
da i kraft först vid ingången av år 2011. Inte 
heller denna ändring kommer att öka den to-
tala finansieringens belopp, men den kommer 
att återspegla sig i fördelningen av statsande-
len mellan olika anordnare av grundläggande 
yrkesutbildning. Den andel av den totala fi-
nansieringen som fördelas på basis av verk-
samhetens resultat kommer att öka med ca 14 
miljoner euro från det nuvarande beloppet på 
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ca 27 miljoner euro, dvs. till ca 41 miljoner 
euro. 

Det faktum att den resultatbaserade finan-
sieringen ska inkluderas i grunderna för be-
stämmande av finansieringen för yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning kommer inte att öka 
den totala finansieringens belopp. Däremot 
kommer det att orsakas förändringar i fördel-
ningen av statsandelen mellan olika anordna-
re av yrkesinriktad tilläggsutbildning. På ba-
sis av de provberäkningar som gjorts enligt 
nivån för 2009 års statsandelar kommer 
ibruktagandet av det resultatbaserade finansi-
eringssystemet för tilläggsutbildningens del 
att innebära att statsandelens belopp kommer 
att öka för 74 utbildningsanordnare och 
minska för 86 utbildningsanordnare. För 
hälften av utbildningsanordnarna kommer 
statsandelen att förändras med högst en pro-
cent. Enligt beräkningen kommer statsande-
len för 26 utbildningsanordnare att öka med 
över två procent och för sex utbildningsan-
ordnare med över fyra procent. Minskningen 
kommer som mest att uppgå till tre procent, 
vilket emellertid skulle förutsätta att stude-
randena hos dessa utbildningsanordnare inte 
avlägger en enda examen. 

Omvandlingen av statsandelarna för an-
läggningsprojekt till statsunderstöd har inte 
några konsekvenser med tanke på statseko-
nomin, eftersom statsunderstöden ska bevil-
jas på samma sätt som statsandelarna, inom 
ramen för de befogenheter och anslag som 
fastställs i statsbudgeten.  
 
 
4.2 Konsekvenser för stats- och kom-

munförvaltningen  

Sammanslagningen av statsandelar sam-
manför finansieringen av kommunal basser-
vice och möjliggör att den kommunala bas-
servicen beaktas som en helhet i större ut-
sträckning än tidigare. Sammanslagningen 
framhäver den omständigheten att statsande-
larna inte öronmärks, dvs. att kommunen kan 
bestämma hur statsandelarna ska användas. 
Den enhetliga statsandelsprocenten stöder 
helhetstänkandet i fråga om finansieringen av 
basservice.  

Lagstiftningen om och administreringen av 
de sammanslagna statsandelarna föreslås 

höra till finansministeriets förvaltningsområ-
de i stället för de tre nuvarande ministerier-
nas. Beredningen av budgeten beträffande 
statsandelar genomförs dock sektorsövergri-
pande i form av samarbete mellan ministeri-
erna. När finansministeriet bereder ärenden 
som rör statsbudgeten ska det också samråda 
med social- och hälsovårdsministeriet och 
undervisningsministeriet om den inverkan 
som nya uppgifter har och om kostnadsni-
våns utveckling. Social- och hälsovårdsmini-
steriet och undervisningsministeriet ska utar-
beta ett kostnadsförslag som rör ändringar 
beträffande statsandelsåliggandena. Finans-
ministeriet undersöker förändringen i förhål-
lande till statsandelssystemet och kommu-
nernas ekonomiska bärkraft, och dess förslag 
är en del av finansministeriets ram- eller 
budgetförslag. Beslut om finansministeriets 
budgetförslag fattas i samband med att bud-
geten godkänns.   

Samarbetet mellan ministerierna och mel-
lan ministerierna och Finlands Kommunför-
bund genomförs som ett led i basservicepro-
gramförfarandet, om vilket det föreskrivs i 
kommunallagen. Sammanslagningen av de 
förvaltningsområdesspecifika statsandelarna 
stärker basserviceprogramförfarandets mål 
att öka det sektorsövergripande synsättet i 
fråga om den service som kommunerna ord-
nar och finansieringen av den.  

Bestämmelser om uppgifterna inom social- 
och hälsovården, förskoleundervisningen och 
den grundläggande utbildningen och be-
stämmelser om styrningen av verksamheten 
finns i den funktionella lagstiftningen. 
Statsandelssystemet är ett finansieringssy-
stem och har därmed ambitionen att vara ne-
utralt till sina styreffekter. Trots att proposi-
tionen innebär att statsandelarna slås samman 
förändrar den inte finansieringens nuvarande 
styreffekt. I reformen eftersträvas en ytterli-
gare minskning av finansieringssystemets 
obetydliga styreffekt, bl.a. genom att skol-
nätsfaktorn upphör att vara ett av de kriterier 
som inverkar på de kalkylerade kostnaderna 
för undervisningsverksamheten. 

Kommunernas möjlighet att förutse stats-
andelen för det följande finansåret förbättras 
genom att statsandelarna sammanslås admi-
nistrativt sett. I det nya statsandelssystemet 
kan kalkylerna över statsandelar till kommu-
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nerna i huvudsak göras upp redan när be-
folkningsuppgifterna blivit färdiga våren före 
finansåret. För förskoleundervisningens och 
den grundläggande utbildningens del bestäms 
kommunens skyldighet att betala hemkom-
munsersättning på basis av situationen vid 
utgången av året före det år som föregått fi-
nansåret. År 2010 bestäms hemkommunser-
sättningen dock undantagsvis på basis av si-
tuationen i september året före finansåret. 
Uppgifterna om kommunernas skatteandelar 
är tillgängliga för kommunerna när de gör 
upp budgeten för finansåret. I dagens system 
har kommunerna fått kännedom om statsan-
delarna för utbildningsverksamhet så sent 
som i december året före finansåret. 

Hemkommunsersättningen i det föreslagna 
statsandelssystemet ökar kommunernas möj-
ligheter att ge akt på sina utgifter mer hel-
hetsbetonat än nu. Kommunerna kan ge akt 
också på kostnaderna för 6—15-åringar som 
får undervisning eller utbildning utanför den 
egna kommunen. I dagens system har kom-
munerna inte haft motsvarande uppgifter om 
elever som fullgör sin läroplikt utanför 
kommunen, eftersom finansieringen har 
styrts direkt till huvudmannen utgående från 
antalet elever.  

Det centraliserade systemet för utbetalning 
av statsandel och hemkommunsersättningar 
ökar å ena sidan finansministeriets, kommu-
nernas och de privata läroanstalternas admi-
nistrativa arbete genom att uppgifter behöver 
samlas in och lämnas. Genom förfarandet 
undgås å andra sidan den ökning av det ad-
ministrativa arbetet som annars skulle orsa-
kas av övergången från det nuvarande syste-
met med elevbaserad statsandel som beviljas 
huvudmännen till en invånar- och ålders-
klassbaserad statsandel som beviljas kom-
munerna. Avskaffandet av tvåstegsförfaran-
det vid beviljande och justering av statsande-
len inom förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen minskar å sin 
sida det administrativa arbetet vid ministeri-
erna och i kommunerna. 

Den statliga finansiering som anknyter till 
förskoleundervisningen och den grundläg-
gande utbildningen och som det inte är möj-
ligt att bevilja invånar- och åldersklassbase-
rat avses bli beviljad av undervisningsmini-
steriet i form av finansiering som är friståen-

de från den övriga statsandelen för förskole-
undervisning och grundläggande utbildning. 
Statsandelen för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning kommer därmed 
att beviljas av två ministerier, undervis-
ningsministeriet och finansministeriet. Detta 
försvagar i någon mån systemets genom-
blickbarhet. Statsandelarna föreslås dock 
också till denna del bli utbetalda av Service-
centret för statens ekonomi- och personalför-
valtning  som en helhet. 

I och med att den finansiering som beviljas 
för förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning uppdelas mellan två förvaltnings-
områden orsakas det i viss mån tilläggsarbete 
både inom utbildningsförvaltningen och för 
utbildningsanordnarna. 

Förnyelsen av finansieringslagen har inga 
direkta administrativa konsekvenser. Ibruk-
tagandet av resultatbaserad finansiering för 
yrkesinriktad tilläggsutbildning medför i viss 
mån tilläggsarbete för utbildningsanordnarna 
och inom utbildningsförvaltningen när det 
gäller insamlandet och rapporteringen av så-
dana uppgifter som utgör grund för finansie-
ringen. Insamlingen av uppgifter om antalet 
avlagda examina ska utföras i samband med 
Utbildningsstyrelsens kostnadsenkät. 

Den information som behövs för den resul-
tatbaserade finansieringen av grundläggande 
yrkesutbildning kommer i huvudsak att 
grunda sig på Statistikcentralens individbase-
rade datainsamling. De uppgifter som hör 
samman med beräknandet av lärarbehörig-
hetsmätaren och personalutvecklingsmätaren 
ska emellertid fortsättningsvis insamlas i 
samband med Utbildningsstyrelsens kost-
nadsenkät. 
 
4.3 Konsekvenser för miljön, jämställd-

heten och företagen  

Propositionen har inga konsekvenser för 
miljön, jämställdheten och företagen. Det sätt 
på vilket kommunerna ordnar servicen inver-
kar inte på statsandelarna.   

 
5  Beredningen av proposit ionen 

Det nya finansierings- och statsandelssy-
stemet för kommunerna har beretts av en ar-
betsgrupp där finansministeriet, undervis-
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ningsministeriet, social- och hälsovårdsmini-
steriet samt Finlands Kommunförbund och 
Helsingfors stad har varit företrädda. Arbets-
gruppen hade i uppgift att utreda   

1) hur de förvaltningsområdesspecifika 
statsandelarna kan slås samman samtidigt 
som huvudmannasystemet bibehålls i fråga 
om gymnasiet, yrkesutbildningen och yrkes-
högskolorna,   

2) dels möjligheten att avskaffa dröjsmålet 
i utjämningssystemet, dels behoven av att se 
över systemen med understöd enligt pröv-
ning, 

3) på vilket sätt eventuella nya förändringar 
i kommunernas skattebas kan kompenseras 
fullt ut för kommunerna, 

4) hur statsandelssystemet kan göras mera 
sporrande, 

5) hur de problem som orsakas av excep-
tionellt gles bosättning och karaktären av 
skärgård kan lösas i statsandelssystemet, och  

6) hur de hinder för kommunsammanslag-
ningar och samarbete som ingår i statsandels-
systemet kan undanröjas. 

Med tanke på reformberedningen beställde 
arbetsgruppen i slutet av 2007 hos Statens 
ekonomiska forskningscentral (VATT) en 
undersökning om systemet för kommunfi-
nansiering. VATT skulle lägga fram förslag 
till en sammanslagning av de förvaltnings-
områdesspecifika statsandelarna. Forsk-
ningsprojektet skulle också bedöma de nuva-
rande statsandelsgrundernas funktionsdug-
lighet. Undersökningen (Kuntien rahoitus- ja 
valtionosuusjärjestelmä: Vaihtoehtoja uudis-
tuksen toteuttamiseksi, 144/2009) färdig-
ställdes i december 2008.  

VATT föreslog i sin undersökning att stat-
sandelssystemet skulle byggas upp på grund-
val av sex delmodeller, dvs. delmodeller för 
barndagvård, förskoleundervisning och grun-
dläggande utbildning, kulturverksamhet, häl-
sovård, äldreomsorg och övrig socialvård. 
Det föreslogs att de kalkylerade kostnaderna 
i var och en av delmodellerna skulle be-
stämmas utgående från en på befolkningsun-
derlaget baserad grunddel och en koefficient 
som beskriver behovs- och situationsfaktorer. 
De behovsfaktorer som föreslogs bli beakta-
de inom barndagvården var hörande till ar-
betskraften inom åldersgruppen 20—44-
åringar och gles bosättning. Inom förskole-

undervisningen och den grundläggande ut-
bildningen föreslogs antalet 6-åringar och an-
talet 13—15-åringar, en bosättningsstruktur-
faktor, andelen svenskspråkiga och andelen 
invånare med främmande språk som mo-
dersmål bli beaktade liksom också antalet in-
vånare i skärgårdsdelarna. Inom kulturverk-
samheten föreslogs tvåspråkighet och en bo-
sättningsstrukturfaktor bli beaktade. Inom 
hälsovården föreslogs ett behovsindex, två-
språkighet och en bosättningsstrukturfaktor 
bli beaktade. Inom behovsindexet föreslogs 
13 sjukdomar som berättigar till specialer-
sättning från Folkpensionsanstalten och anta-
let sjukpensionärer under 55 år bli beaktade. 
Behovs- och situationsfaktorerna inom äldre-
omsorgen föreslogs vara ett behovsindex och 
tvåspråkighet. Det föreslogs att åldersstruktu-
ren och de väsentliga ovan nämnda sjukdo-
mar som berättigar till specialersättning skul-
le beaktas i behovsindexet. För den övriga 
socialvårdens del föreslogs den ekonomiska 
försörjningskvoten, bosättningsstrukturfak-
torn, handikappskoefficienten, barnskyddsåt-
gärderna inom öppenvården och omhänder-
tagandena vara grunder av betydelse.  

De nya statsandelsgrunder som VATT fö-
reslog skulle för en del kommuner ha betytt 
stora förändringar i statsandelarna. I rambe-
slutet om statsfinanserna för 2010—2013 be-
slöt man genomföra statsandelsreformen bara 
delvis eftersom kommunernas ekonomi är på 
väg att försämras på grund av den allmänna 
ekonomiska situationen. Efter det koncentre-
rade arbetsgruppen sitt arbete närmast till 
statsandelsgrunderna för förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning och till 
utjämning av de kommunspecifika effekter-
na. 

Förslaget till lag om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet har beretts 
inom den arbetsgrupp som tillsatts av under-
visningsministeriet för att bereda utvecklan-
det av kommunernas finansierings- och 
statsandelssystem inom undervisningsmini-
steriets förvaltningsområde. 

Den delegation för resultatfinansiering av 
den grundläggande yrkesutbildningen som 
tillsatts av undervisningsministeriet har sedan 
år 2002 arbetat för att utveckla den resultat-
baserade finansieringen av grundläggande 
yrkesutbildning. I delegationen finns repre-
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sentanter för arbetslivsorganisationerna och 
för de centrala aktörer som företräder utbild-
ningsanordnarna och studerandena samt re-
presentanter för Statistikcentralen, Utbild-
ningsstyrelsen och Finlands Kommunför-
bund. Delegationen har bl.a. till uppgift att 
stöda undervisningsministeriet när det gäller 
att vidareutveckla den resultatbaserade finan-
sieringen. Delegationen ska dessutom främja 
utvecklandet av den resultatbaserade finansi-
ering som beviljas för yrkesinriktad tilläggs-
utbildning.  

Utvecklandet och utvidgningen av den re-
sultatbaserade finansieringen av yrkesutbild-
ningen har beretts inom ramen för det projekt 
för utvärdering och utveckling av den resul-
tatbaserade finansieringen som undervis-
ningsministeriet startade år 2004. I projektet 
deltog Samkommunen för yrkesutbildning i 
Mellersta Nyland, Utbildningsstyrelsen, Sta-
tistikcentralen samt redovisningscentralen 
vid Tammerfors universitet. Projektet 
genomfördes av Näringslivets forskningsin-
stitut ETLA. I samband med projektet 
genomfördes en omfattande förfrågning an-
gående den resultatbaserade finansieringen 
bland utbildningsanordnarna. På basis av det-
ta projekt inleddes sommaren 2008, på upp-
drag av undervisningsministeriet, ett projekt 
för utvecklande av mätarna för den resultat-
baserade finansieringen vid ETLA. Som 
styrgrupp för projektet fungerade den arbets-
grupp vid undervisningsministeriet som har 
till uppgift att bistå delegationen för resultat-
finansiering. Arbetet gällande utveckling av 
mätarna för den resultatbaserade finansie-
ringen slutfördes den 12 maj 2009.  

Undervisningsministeriet tillsatte den 
24 januari 2008 en tjänstemannagrupp för att 
utreda kriterierna för resultatbaserad finansi-
ering av yrkesinriktad tilläggsutbildning. Den 
14 oktober 2008 offentliggjorde tjänsteman-
nagruppen sin promemoria (Undervisnings-
ministeriets arbetsgruppspromemorior och 
utredningar 2008:26). Utlåtanden angående 
promemorian begärdes av flera olika aktörer. 
Den styrgrupp som berett totalreformen av 
vuxenutbildningen konstaterade i sitt ställ-
ningstagande den 27 februari 2009 att resul-
tatbaserad finansiering för den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningens del ska tas i bruk steg-
vis från och med ingången av år 2010. Den 

resultatbaserade finansieringens andel ska 
utgöra tre procent av den totala finansiering-
en och den ska fastställas på basis av antalet 
avlagda examina. Delegationen för resultat-
finansiering av yrkesutbildningen förordade 
också de riktlinjer som fastställts av styr-
gruppen för en totalreform av vuxenutbild-
ningen 

Framställningarna till ändring av lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården har beretts vid social- och hälso-
vårdsministeriet, och den nya lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet har beretts vid undervisningsministe-
riet. 

Ett diskussionsmöte om utkastet till reger-
ingens proposition har ordnats. De frågor 
som då ställdes och de påpekanden som 
gjordes gällde närmast undervisningsverk-
samheten. Enligt Yksityisen Opetusalan Liit-
to är det centrala att finansieringen för priva-
ta utbildningsanordnare är förutsebar och 
långsiktig samt i vilken mån finansieringsni-
vån förändras i förhållande till dagens nivå. 
Förbundet understödde planerna på att hem-
kommunsersättningen skulle vara relaterad 
till elevens ålder, eftersom ordnandet av un-
dervisning medför desto större kostnader ju 
äldre eleverna är. Största delen av de privata 
utbildningsanordnarna ordnar utbildning för 
13—15-åringar. Det ansågs att ett centralise-
rat system för utbetalning av hemkommuns-
ersättningar till stor del eliminerar de pro-
blem som övergången till ett elevbaserat sy-
stem ger upphov till. 

Undervisningssektorns Fackorganisation 
OAJ ansåg att 

- när kommunerna  informeras om refor-
men, borde det betonas att finansieringen av 
undervisningen ändras inte utan undervis-
ningens stadsandel är fortfarande 41,89 pro-
cent av hela finansieringen. 

- specialundervisningens särskilda höj-
ningsfaktor måste hållas kvar, 
- hemkommunersättningarna måste betalas 
centraliserat av Servicecentret för staten eko-
nomi och personalförvaltning, 

- den faktorens vikt som ta i beaktande lä-
rarnas kompetens,  borde förhöjas i resultat-
baserade finansiering av yrkesutbildning, och 

- man borde ge utredning till Riksdagen om 
statsandelreformen senast år 2013.  
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Vid diskussionsmötet uttrycktes oro för hur 
finansieringen av påbyggnadsundervisning 
och skolhemsundervisning kommer att ord-
nas. Samkommunerna för specialomsorgsdi-
strikten förde fram att statsandelsreformen 
bör trygga verksamhetens kontinuitet i speci-
alskolorna. De anordnare av privat och 
kommunal specialundervisning som har fått 
utbildningstillstånd bör garanteras en direkt 
statsandel som är allra minst på nuvarande 
nivå. 

Sametinget anser att  
- tilläggsdelen för kommuner inom samer-

nas hembygdsområde bör kopplas till den de-
finition av begreppet samer som ingår i sa-
metingslagen, inte till andelen samiskspråki-
ga, 

- kommunen i lag bör åläggas att årligen 
komma överens med sametinget om en dis-
positionsplan för den ovan nämnda tilläggs-
delen, 

- den separata ersättning för undervisning 
på samiska som föreslås i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
bör utvidgas så att den möjliggör att finansie-
rig om vilken det föreskrivs i den lagen kan 
beviljas också andra kommuner på ansökan. 

Enskilda ändringsförslag som framfördes 
var att den resultatbaserade finansieringens 
procentandel av finansieringen för grundläg-
gande yrkesutbildning bör vara mindre, att 
den invånarbaserade finansieringen av yrkes-
utbildning bör bli åldersklassbaserad och att 
kommunens självfinansieringsandel bör sän-
kas. 

Propositionen har behandlats i delegationen 
för kommunal ekonomi och kommunalför-
valtning.  
 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2010 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

I lagen om statsandel för kommunal bas-
service 35 § avsedda kompensering av kom-
munens förlorade skatteintäkter är förknip-
pad med vad som föreslås i regeringens pro-
position till riksdagen med förslag till lag om 
inkomstskatteskalan för 2010 samt vissa änd-
ringar i inkomstbeskattningen och de räntor 

som ska tillämpas vid beskattningen (RP 
133/2009 rd). I nämnda proposition föreslås 
bland annat ändring av inkomstskatteskalan, 
höjning av arbetsinkomstavdraget och grund-
avdraget samt sänkning av minskningspro-
centen för pensionsinkomstavdraget vid 
kommunalbeskattningen. Dessutom förknip-
pas paragrafen med regeringens proposition 
till riksdagen med förslag till lagstiftning om 
en reform av beskattningen av långsiktigt 
sparande 158/2009 rd på basen av vilken 
kommunernas skatteförluster är 1,6 milj. 
euro. 

I skatteprocenten av föreslaget lag om 
statsandel för kommunal basservice har det 
tagits i beaktande följande propositioner som 
är budgetlagar: Regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lag om ändring av 
13 § i lagen om stöd för hemvård och privat 
vård av barn   (RP 157/2009 rd ), regeringens 
proposition till lag om ändring av 7 c och 
10 b i lag om handikappförmåner och änd-
ring av lagen om klientavgifter inom social- 
och hälsovården och regeringens proposition 
med förslag till lag om tolkningstjänster.  

I lagen om statsandel för kommunal bas-
service 36 § 4 mom har beaktats regeringens 
proposition med förslag till lag om ändring 
av lagen om underhållsstöd (RP 156/2009 
rd), där det föreslås att de underhållstöds-
återkrav som hör till kommuner och som  
Folkpensionsanstalten indriver tilläggs till 
kommunernas statsandelar.    

Förslagen som gäller veterinärvårdslagen 
måste samordnas med regeringens proposi-
tion till Riksdagen med förslag till veterinär-
vårdslag och till vissa lagar som har samband 
med den (RP 81/2009 rd.). I propositionen 
föreslås en ny veterinärvårdslag. I föreslaget 
veterinärvårdlagens 25 §  hänvisas till finan-
siering enligt lagen om planering och 
statsandel till social- och hälsovården, som 
borde ändras till hänvisning till lagen om 
statandel för kommunal basservice. Dessut-
om borde 1 § 25 punkten i lag om statsandel 
för kommunal basservice ändras så att i pa-
ragrafen hänvisas till nya veterinärvårdsla-
gen. 

I lagen om statsandel för kommunal bas-
service 41 § 3 mom har beaktats regeringens 
proposition med förslag till lag om ändring 
av barnskyddslagen.  
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I föreslaget lag om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet har länssty-
relserna ersatts av de nya närings-, trafik- och 
miljöcentralerna och de hänvisningar till 
länsstyrelsen som ingår i den föreslagna la-
gen om ändring av lagen om planering av 
och statsandel för social- och hälsovård har 
ersatts med hänvisningar till regionförvalt-
ningsverket. I detta avseende är propositio-
nen förknippad med det förslag till ändring 
av lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet som ingår i regering-
ens proposition med förslag till lagstiftning 
om revidering av regionförvaltningen (RP 
59/2009 rd). 

Till propositionen ansluter sig en särskild 
regeringsproposition med förslag till ändring 
av 3 § i lagen om yrkesutbildning och 1 § i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (RP    /2009 rd). I den 

nämnda propositionen föreslås att den gäl-
lande lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet ska upphävas 
och att en ny ersättande lag om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet ska 
stiftas.Grunderna för finansieringen av sådan 
utbildning som avses i 3 § i lagen om yrkes-
utbildning, dvs. sådan orienterande och för-
beredande utbildning som ordnas före den 
grundläggande yrkesutbildningen, sådan ut-
bildning för invandrare som förbereder för 
den grundläggande yrkesutbildningen samt 
sådan undervisning och handledning som 
ordnas för handikappade i tränings- och re-
habiliteringssyfte, vilka för närvarande regle-
ras i 1 § i finansieringslagen, ingår istället i 
25 § i lagförslaget. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om statsandel för kommunal 
basservice 

Lagrubriken föreslås lyda lagen om statsan-
del för kommunal basservice, även om inte 
all basservice finansieras genom lagen. 
Grunden för den finansiering om vilken det 
bestäms i lagen är ändå kostnaderna för soci-
al- och hälsovården samt förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen. 
I lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet föreskrivs också om 
finansiering av uppgifter som hänförs till 
basservicen. 

Vid beredningen föreslogs också lagrubri-
ken lag om allmän statsandel för kommunal 
basservice. Den ansågs emellertid leda tan-
karna i alltför hög grad till den allmänna 
statsandel om vilket det föreskrivs i lagen om 
statsandelar till kommunerna, som föreslås 
bli upphävd. 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. I bestämmelsen 
definieras de uppgifter som åligger kommu-
nerna (statsandelsåligganden) och för vilka 
statsandel enligt denna lag föreslås bli betald 
i fråga om driftskostnaderna. Paragrafen in-
nehåller för det första bestämmelser om de 
uppgifter för vilka statsandel nu beviljas i 
fråga om driftskostnaderna enligt lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården. Dessutom föreskrivs det i para-
grafen om de statsandelsåligganden om vilka 
det nu bestäms i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet och 
som sammanslås så att finansiering för dem i 
fortsättningen beviljas inom finansministeri-
ets förvaltningsområde. De sistnämnda upp-
gifterna är förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning, bibliotek, invånarbase-
rad grundläggande konstundervisning och 
kommunernas allmänna kulturverksamhet.  

För undervisnings- och kulturverksamhe-
tens del definieras statsandelsåliggandena för 
närvarande i lag. Lagen om planering av och 

statsandel för social- och hälsovården, nedan 
planerings- och statsandelslagen, upptar ing-
en förteckning över lagar, i stället hänvisas 
det i respektive lag där det föreskrivs om 
statsandelsåligganden till den statsandel som 
bestäms enligt planerings- och statsandelsla-
gen. Lagarna i förteckningen är sådana där 
det hänvisas till planerings- och statsan-
delslagen i fråga om finansieringen av drifts-
kostnader. I denna proposition föreslås lag-
hänvisningarna därför bli ändrade.  För un-
dervisnings- och kulturverksamhetens del 
nämns bara de lagar för vars del statsandel 
för de driftskostnader som följer av dem fö-
reslås bli betald enligt denna lag. Statsandel 
för driftskostnader som hänför sig till gym-
nasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor och 
kulturinrättningar beviljas separat på det sätt 
som föreslås bli bestämt i den lag om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet som ingår i denna proposition. 

Enligt 2 mom. ska lagen tillämpas inte bara 
på bestämmandet av statsandelar till kom-
munerna utan också på ersättning som en 
elevs hemkommun betalar till en annan 
kommun, till en samkommun och till en ut-
bildningsanordnare som avses i 7 § i lagen 
om grundläggande utbildning samt till uni-
versitet och till staten, om de ordnar försko-
leundervisning och grundläggande utbildning 
för eleven. Uttrycket hemkommunsersättning 
föreslås bli använt om den ersättning som 
elevens hemkommun betalar. Närmare be-
stämmelser om hemkommunsersättningen 
föreslås i lagens 8 kap.  

Enligt 3 mom. ska lagen med stöd av själv-
styrelselagen för Åland (1144/1991) inte till-
lämpas i landskapet Åland.  

2 §. Undantag från tillämpningsområdet.  
Paragrafen innehåller en förteckning över 
undantag från lagens tillämpningsområde. 
Vissa undantag beror på att statsandelarna för 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning inte till alla delar kan ändras så att 
de beräknas per invånare. Dessa undantag 
hänför sig främst till förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen, vilka 
också i fortsättningen kommer att finansieras 
per elev. Bestämmelser om finansieringen av 
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dem föreslås ingå i den nya lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. En del undantag är sådana att de re-
dan har uteslutits ur de driftskostnader som 
berättigar till statsandel. 

De undantag som hänför sig till förskole-
undervisningen och den grundläggande ut-
bildningen (1—5 punkten) gäller morgon- 
och eftermiddagsverksamhet, förberedande 
undervisning som ordnas för invandrare före 
den grundläggande utbildningen, påbygg-
nadsundervisning, grundläggande utbildning 
för andra än läropliktiga och grundläggande 
utbildning i internat. Med grundläggande ut-
bildning för andra än läropliktiga avses 
grundläggande utbildning för vuxna. Med 
grundläggande utbildning i internat avses ut-
bildning vid folkhögskola där eleverna också 
är inkvarterade. 

Alla uppgifter som nämns i 1—5 punkten 
är frivilliga för kommunen, dvs. kommunen 
kan avgöra i vilken utsträckning den ordnar 
undervisningen eller utbildningen. Det finns 
också kommuner som inte ordnar dessa tjäns-
ter, därför kan statsandelen inte grunda sig på 
befolkningsunderlaget. Finansieringen av de 
driftskostnader som dessa uppgifter föranle-
der bestäms enligt den föreslagna lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet.  

Finansieringen av grundläggande konstun-
dervisning som baserar sig på antalet under-
visningstimmar (6 punkten) förutsätter att 
uppgifter om antalet undervisningstimmar 
samlas in, och bestämmelser om finansie-
ringen föreslås ingå i den nya lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. Landskaps- och centralbibliotek 
(7 punkten) är bara sådana bibliotek som un-
dervisningsministeriet har utsett med kom-
munernas samtycke. Centralbibliotek för de 
allmänna biblioteken är det kommunala all-
männa bibliotek som vederbörande ministe-
rium utsett med kommunens samtycke. Be-
stämmelser om finansieringen av uppgiften 
ingår i den föreslagna lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet.    

Finansiering av kostnaderna för kreditkapi-
tal och kreditförluster inom social kreditgiv-
ning (8 punkten) och kommuntillägg för 
hemvård och privat vård av barn (9 punkten) 
beviljas inte ens för närvarande enligt plane-

rings- och statsandelslagen, så till denna del 
motsvarar bestämmelsen den gällande lag-
stiftningen till sitt innehåll. 

 Bestämmelser om finansieringen av 
grundläggande utkomststöd (10 punkten) 
finns i lagen om utkomststöd. Enligt lagens 
5 a § uppgår beloppet av den statsandel som 
betalas till kommunen till 50 procent av 
kommunens kostnader för det grundläggande 
utkomststödet. Det innebär att kostnaderna 
för grundläggande utkomststöd inte omfattas 
av justeringen av kostnadsfördelningen och 
inte hör till de statsandelar som sammanslås.  

Enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabi-
literingssyfte ersätter staten en del av kostna-
derna för verksamheten, så det belopp som 
motsvarar ersättningen beaktas inte som 
driftskostnad för kommunen (11 punkten). 

I 47 § i lagen om specialiserad sjukvård fö-
reskrivs det om separat ersättning för kostna-
derna för utbildnings- och forskningsverk-
samhet vid universitet (12 punkten) till sam-
kommuner som ansvarar för specialiserad 
sjukvård och andra som ordnar sådan verk-
samhet. Till denna del ingår alltså kostnader-
na för detta inte bland de kostnader som er-
sätts med stöd av denna lag och beaktas inte 
när kostnadsfördelningen justeras. 

I 2 mom. föreslås det att förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning som ges 
utomlands inte ska ingå i lagens tillämp-
ningsområde. Med stöd av lagen betalas 
statsandel enligt förslaget inte för utgifter för 
driftskostnader, och inte heller avses kom-
munerna vara skyldiga att betala hemkom-
munsersättning på basis av undervisning och 
utbildning som ges utomlands. Den separata 
bestämmelsen behövs eftersom lagen om 
grundläggande utbildning gäller också un-
dervisning och utbildning som ges utom-
lands. 

Enligt hänvisningsbestämmelsen i 3 mom. 
finansieras undervisning som grundar sig på 
förlängd läroplikt och grundläggande utbild-
ning som ordnas i internat och i skolhem 
samt flexibel grundläggande utbildning ut-
över genom det åldersklassbaserade statsan-
delssystem om vilket det föreskrivs i denna 
lag också genom lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. Med 
förlängd läroplikt avses undervisning som 
ges i elva år på grund av ett handikapp eller 
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en sjukdom hos barnet som medför att de mål 
som ställts för den grundläggande utbild-
ningen uppenbarligen inte kan nås under nio 
år. Barn som omfattas av förlängd läroplikt 
blir läropliktiga ett år tidigare. Bestämmelser 
om finansiering av driftskostnaderna för för-
längd läroplikt avses ingå både i denna lag 
och i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet som följer: 

- i fråga om 5-åringar som får förskoleun-
dervisning föreskrivs det om undervisnings-
finansieringen i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet, 

- bestämmelser om åldersklassbaserad 
statsandel och hemkommunsersättning i 
samband med finansiering av förlängd lä-
roplikt för 6—15-åringar ingår i denna lag 
men bestämmelser om tilläggsfinansiering 
avses ingå i lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet.  

Även om statsandel för kostnaderna för på-
byggnadsundervisning (3 punkten), grund-
läggande utbildning för andra än läropliktiga 
(4 punkten), grundläggande utbildning i in-
ternat (5 punkten) och delvis för kostnaderna 
för skolhemsundervisning och förlängd lä-
roplikt inte betalas utifrån denna lag och det 
avses bli föreskrivet om finansieringen av 
dem i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet, föreslås finan-
sieringen av dem bli beaktad i statsandels-
procenten enligt denna lag. Finansieringen 
enligt den nya lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet avses inte 
inbegripa någon separat självfinansierings-
andel för kommunen. Självfinansieringsande-
len för dem kommer att ha räknats ut när 
statsandelsprocenten och självfinansierings-
andelen enligt denna lag bestäms.  

3 §. Förhållande till annan lagstiftning. I 
paragrafen föreskrivs det om till vilken del 
lagen avses bli tillämpad på statsandelar och 
finansiering enligt lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet och la-
gen om fritt bildningsarbete. Denna lag före-
slås bli tillämpad på utbetalning av finansie-
ring. Justeringen av kostnadsfördelningen 
avses omfatta också kostnader som anges i 
2 § 3—5 punkten samt 3 mom. (påbyggnads-
undervisning, grundläggande utbildning för 
andra än läropliktiga, grundläggande utbild-

ning i internat och undervisning som grundar 
sig på förlängd läroplikt).  

4 §. Definitioner.  Paragrafen innehåller 
vissa definitioner som avses bli använda i la-
gen.  

Med finansår (1 punkten) avses det kalen-
derår för vilket statsandelar beviljas. 

Grundpris (2 punkten) avser i den före-
slagna lagen ett pris per invånare eller en 
grund som används som underlag för kom-
munens kalkylerade kostnader och bestäm-
ningsgrunder. Beloppet föreslås bli fastställt 
årligen genom förordning. Grundpriset är ut-
gångspunkten för beräkning av respektive del 
av statsandelen och höjs främst genom hö-
jande faktorer. Med stöd av lagen föreskrivs 
det årligen om följande grundpriser: 

- grundpris för den allmänna delen, 
- åldersklassbaserade grundpriser inom so-

cialvården, 
- grundpriset för arbetslöshetskoefficienten, 
- grundpriset för antalet arbetslösa, 
- grundpriset för barnskyddet, 
- grundpriset i fråga om funktionshindrade, 
- åldersklassbaserade grundpriser inom häl-

sovården, 
- grundpriset för sjukfrekvensen, 
- grundpriset för förskoleundervisning och 

grundläggande utbildning, 
- grundpriset för allmänna bibliotek, 
- grundpriset för grundläggande konstun-

dervisning, samt 
- grundpriset för allmän kulturverksamhet.  
Med befolkningstäthet (3 punkten) avses 

kommunens invånarantal per landkvadratki-
lometer vid utgången av året före det år som 
föregått finansåret. Befolkningstätheten be-
aktas som höjande faktor i samband med 
fjärrortsförhöjningen och grundpriset för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning samt för allmänna bibliotek och som 
grund för tilläggsdelen på basis av särskilt 
gles bosättning.  

Med tvåspråkig kommun (4 punkten) avses 
tvåspråkiga kommuner som avses i 5 § i 
språklagen. Vid ingången av 2010 finns det 
31 tvåspråkiga kommuner i Finland. Två-
språkigheten beaktas som höjande faktor i 
samband med grundpriset för den allmänna 
delen samt grundpriset för förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning. 
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Med kommun inom samernas hembygds-
område (5 punkten) avses de kommuner som 
anges i 4 § i sametingslagen. Dessa är Utsjo-
ki, Enontekis, Enare och Sodankylä. 
Tilläggsdel för kommuner inom samernas 
hembygdsområde betalas till kommunerna 
inom samernas hembygdsområde.  

Med skärgårdskommun (6 punkten) avses 
varje kommun som avses i 9 § i lagen om 
främjande av skärgårdens utveckling. Dessa 
kommuner är åtta till antalet 2009. På basis 
av ställningen som skärgårdskommun höjs 
grundpriset för den allmänna delen och för 
allmänna bibliotek, och den beaktas också i 
fjärrortskoefficienten som inverkar på de 
kalkylerade kostnaderna för social- och häl-
sovården.   

Med kommun med skärgårdsdel (7 punk-
ten) avses varje kommun på vars skärgårds-
del bestämmelser om skärgårdskommuner 
tillämpas enligt lagen om främjande av skär-
gårdens. År 2009 finns det 39 sådana kom-
muner.  

Med person med ett främmande språk som 
modersmål (8 punkten) avses i den föreslag-
na lagen varje person som anmält till befolk-
ningsdatasystemet att hans eller hennes mo-
dersmål är något annat än finska, svenska el-
ler samiska. Inslaget av personer med ett 
främmande språk som modersmål beaktas 
som en faktor som höjer grundpriset för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning.  

Med samiskspråkig (9 punkten) avses i la-
gen varje person som anmält till befolk-
ningsdatasystemet att hans eller hennes mo-
dersmål är samiska. Samiskspråkigheten be-
aktas i språkförhöjningen av grundpriset för 
den allmänna delen, och graderingen av 
tilläggsdelen för kommuner inom samernas 
hembygdsområde grundar sig på antalet sa-
miskspråkiga.  

Med läropliktig (10 punkten) avses varje 
läropliktig som avses i 25 § i lagen om 
grundläggande utbildning. Enligt 25 § i lagen 
om grundläggande utbildning är barn som är 
varaktigt bosatta i Finland läropliktiga. Läro-
plikten börjar det år då barnet fyller sju år. 
Läroplikten upphör när den grundläggande 
utbildningens lärokurs har fullgjorts eller det 
har förflutit tio år sedan läroplikten började. 
Om ett handikapp eller en sjukdom hos bar-

net medför att de mål som ställts för den 
grundläggande utbildningen uppenbarligen 
inte kan nås under nio år, fortgår läroplikten i 
elva år och börjar det år då barnet fyller sex 
år.   

I 2 mom. definieras begreppet invånare i 
kommunen. Med begreppet avses den vars 
hemkommun enligt lagen om hemkommun 
(201/1994) kommunen är. Invånarskapet i en 
kommun föreslås ligga till grund för beräk-
ningen av statsandel.  

I 3 mom. definieras tidpunkten för be-
stämmande av kommunens invånarantal, ål-
dersklasser och hemkommun. Den föreslås i 
lagen grunda sig i huvudsak på de uppgifter 
som är införda i befolkningsdatasystemet en-
ligt 18 § i befolkningsdatalagen (507/1993) 
vid utgången av året före det år som föregått 
finansåret. Enligt 18 § i befolkningsdatalagen 
intas i befolkningsdatasystemet uppgifter om 
kommunens invånarantal vid årsskiftet och 
den kommun där en person vid denna tid 
hade sin hemkommun enligt lagen om hem-
kommun. Härvid beaktas de uppgifter som 
registrerats i befolkningsdatasystemet senast 
den 31 januari det år som är i fråga.  

Undantag från denna huvudregel görs när-
mast i samband med att social- och hälso-
vårdskoefficienterna bestäms: de baserar sig 
delvis på uppgifter som är äldre än så. 
 
2 kap. Statsandel för kommunal bas-

service 

5 §. Statsandel för kommunal basservice. I 
paragrafen föreslås det bli föreskrivet om hur 
statsandelen för kommunal basservice ska 
beräknas och vad den består av. Benämning-
en statsandelsgrunder föreslås bli använd om 
dessa. 

Som grund för beräkningen av statsandelen 
för kommunal basservice används enligt för-
slaget 

– grunderna för bestämmande av den all-
männa delen,  

– de kalkylerade kostnaderna för social- 
och hälsovården,  

– de kalkylerade kostnaderna för förskole-
undervisning och grundläggande utbildning 
samt allmänna bibliotek 
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– bestämningsgrunderna för grundläggande 
konstundervisning och allmän kulturverk-
samhet, samt 

– grunderna för bestämmande av tilläggs-
delar på basis av särskilt gles bosättning samt 
för skärgårdskommuner och kommuner inom 
samernas hembygdsområde.  

För social- och hälsovårdens, förskoleun-
dervisningens och den grundläggande utbild-
ningens och de allmänna bibliotekens del fö-
reslås kommunens kalkylerade kostnader lig-
ga till grund för statsandelen. De grundpriser 
som ligger till grund för de kalkylerade kost-
nader avses bli justerade när kostnadsfördel-
ningen justeras. Bestämningsgrunderna för 
den allmänna delen, den grundläggande 
konstundervisningen, den allmänna kultur-
verksamheten och tilläggsdelen på basis av 
särskilt gles bosättning och för skärgårds-
kommuner samt kommuner inom samernas 
hembygdsområde baserar sig inte på kom-
munernas kostnader och beaktas inte kost-
nadsfördelningen justeras.  

I 2 mom. föreskrivs det om hur statsande-
len till kommunen bestäms. Separata upp-
giftsbaserade statsandelar kommer enligt för-
slaget inte att beviljas längre, i stället beviljas 
en enda statsandel som beräknas med beak-
tande av flera komponenter. Kommunerna 
beviljas i statsandel ett belopp som fås när 
kommunens kalkylerade kostnader för social- 
och hälsovården, förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning samt allmänna bib-
liotek adderas med belopp som beräknas ut-
gående från bestämningsgrunderna för 
grundläggande konstundervisning och allmän 
kulturverksamhet och kommunens självfi-
nansieringsandel dras av från summan. Till 
det erhållna beloppet läggs kommunens all-
männa del och tilläggsdelarna på basis av 
särskilt gles bosättning samt för skärgårds-
kommuner och kommuner inom samernas 
hembygdsområde. 
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Statsandelen för kommunal basservice i kommun i 
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SHV

i
KOSTNKALK . är de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården i kommun i, 

FG

iKOSTNKALK .  är de kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggan-

de utbildning i kommun i, 

BIBL

i
KOSTNKALK. är de kalkylerade kostnaderna för allmänna bibliotek i kommun i, 

GKU

i
GRUND är bestämningsgrunden för grundläggande konstundervisning i kommun i, 

AK

i
GRUND  är bestämningsgrunden för allmän kulturverksamhet i kommun i, 

i
ANDELSJÄLVFIN. är självfinansieringsandelen för kommun i, 

i
AD är den allmänna delen för kommun i och 

iLARTILLÄGGSDE är de tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning samt för 

skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde som beviljas 

kommun i. 

 
I 3 mom. föreslås en hänvisning till 7 kap., 

som innehåller bestämmelser om ökningar 
och minskningar av statsandelen.  
 
3 kap. Grunder för bestämmande av 

den allmanna delen 

6 §. Grunder för bestämmande av den all-
männa delen. Bestämmelsen motsvarar till 
sitt innehåll det som i 8 § i den gällande la-
gen om statsandelar till kommunerna före-

skrivs om hur den allmänna statsandelen be-
stäms. Benämningen allmän statsandel er-
sätts med benämningen allmän del. Dessut-
om används i den föreslagna bestämmelsen 
inte längre uttrycket den allmänna statsande-
lens grunddel, utan bestämmelsen utgår från 
ett grundpris för den allmänna delen och det-
ta höjs genom höjningar i stället för genom 
tillägg. Höjningarna motsvarar de tidigare 
miljötilläggen. 
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Beloppet av allmän del som beviljas en 
kommun beräknas genom att man till grund-
priset för den allmänna delen lägger höjning-
ar av grundpriset (skärgårds-, fjärrorts-, tät-
ortsstruktur- och språkförhöjning samt höj-

ning på basis av förändringar i invånarantal) 
och multiplicerar summan med kommunens 
invånarantal. 
 
 

 

Beloppet av allmän del som beviljas kommunen i räknas ut med hjälp av formeln 

i
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där  

ad
GP är grundpriset för den allmänna delen per invånare,  

i
antalinv. är invånarantalet i kommun i och  

ad

ihöjningar är höjningar av grundpriset per invånare i kommun i som beräknas så att   
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i
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i
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i
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i
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i
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i
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där 

ad

i
skärg är skärgårdsförhöjningen av den allmänna delen i kommun i per invånare, 

ad

i
fjärr är fjärrortsförhöjningen av den allmänna delen i kommun i per invånare, 

ad

i
tät  är tätortsstrukturförhöjningen av den allmänna delen i kommun i per invånare, 

ad

i
språk  är språkförhöjningen av den allmänna delen i kommun i per invånare och 

ad

ifiinv  är en på basis av förändringar i invånarantal beräknad höjning av den allmän-

na delen i kommun i per invånare. 

I 2 mom. anges det att skärgårds- och fjärr-
ortsförhöjningen är alternativa höjningar. När 
den allmänna delen beräknas beaktas den av 
dessa två höjningar som är fördelaktigare för 
kommunen. I fråga om kommuner med skär-
gårdsdel höjs grundpriset med både skär-
gårds- och fjärrortsförhöjningen.  

7 §. Skärgårdsförhöjning. Paragrafen mot-
svarar till sitt innehåll 9 § i den gällande la-
gen om statsandelar till kommunerna. Syftet 
med skärgårdsförhöjningen är att kompense-

ra kommunerna för de merkostnader som ka-
raktären av skärgård föranleder.  

I fråga om skärgårdskommuner där minst 
hälften av invånarna bor utan fast vägförbin-
delse till fastlandet höjs grundpriset för den 
allmänna delen enligt förslaget med ett be-
lopp som är sju gånger grundpriset för den 
allmänna delen. För övriga skärgårdskom-
muner avses höjningen vara fyra gånger 
grundpriset för den allmänna delen. 
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Skärgårdsförhöjningen per invånare i kommun i 
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i
antalinv. är invånarantalet i kommun i och  

vägfu

iantalinv tan

. är antalet invånare i kommun i som bor utan fast vägförbindelse till fastlan-
det. 
 

I 2 mom. finns bestämmelser om höjningen 
i fråga om sådana kommuner med skärgårds-
del där antalet personer som bor i skärgårds-
delarna är exceptionellt stort. I dessa kom-
muner är bosättningsstrukturen exceptionellt 
besvärlig liksom också trafikförbindelserna, 
och det blir ofta nödvändigt att ty sig till fär-
jetrafik. Höjningen är avsedd för kommuner 
där antalet invånare i skärgårdsdelarna är 

minst 1 200. I dessa kommuner motsvarar 
höjningen grundpriset för den allmänna del 
som beviljas kommunen. I övriga kommuner 
med skärgårdsdel är skärgårdsförhöjningen 
liksom nu produkten av antalet personer som 
bor i skärgården och grundpriset för den all-
männa delen multiplicerat med 1,5. 
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i
antalinv. är invånarantalet i kommun i.  
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8 §. Fjärrortsförhöjning. Paragrafen mot-
svarar till sitt innehåll 10 § i den gällande la-
gen om statsandelar till kommunerna. Syftet 
med bestämmelsen är att kompensera glesbe-
folkade kommuner för de merkostnader som 
bosättningsstrukturen föranleder.  

I fråga om en kommun vars fjärrortstal, 
som bestäms på grundval av det lokala och 
regionala befolkningsunderlaget, är 1,50 eller 
större, utgör fjärrortsförhöjningen per invå-
nare enligt förslaget ett belopp som är sex 

gånger grundpriset för den allmänna delen. I 
fråga om en kommun vars fjärrortstal är 
1,00—1,49 utgör höjningen per invånare ett 
belopp som är fem gånger grundpriset för 
den allmänna delen. En kommun vars fjärr-
ortstal är 0,50—0,99 föreslås bli tilldelad en 
fjärrortsförhöjning som är tre gånger grund-
priset för den allmänna delen. 
 
 

 

Fjärrortsförhöjningen per invånare i kommun i  
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där 

ad
GP är grundpriset för den allmänna delen per invånare och 

i
FT är kommun i:s fjärrortstal som bestäms på grundval av det lokala och regionala 

befolkningsunderlaget. 

 
Enligt 2 mom. utfärdas bestämmelser om 

grunderna för bestämmande av fjärrortstalet, 
om vilka kommuner som är berättigade till 
fjärrortsförhöjningen och om fjärrortstalen 
för dessa kommuner genom förordning av 
statsrådet.   

Sammanlagt 57 kommuner har fått fjärr-
ortstillägg fr.o.m. 2007 enligt den gällande 
förordningen om statsandelar till kommuner-
na (1271/1996). Avsikten är att det med stöd 
av lagen ska föreskrivas om bestämmande av 
fjärrortstalet liksom nu. Fjärrortsförhöjningen 
fastställs med fem års mellanrum på basis av 
olika index som Statistikcentralen beräknar. 
Indexberäkningen baserar sig på befolkning-
ens fördelning per kvadratkilometer.  
 

Enligt 3 § i förordningen om statsandelar 
till kommunerna består fjärrortstalet av 
summan av två befolkningsunderlagsindex, 
vardera med minimivärdet 0. Det första be-
folkningsunderlagsindexet (lokalt befolk-
ningsunderlagsindex) mäter folkmängden på 
25 kilometers avstånd och det andra (regi-
onalt befolkningsunderlagsindex) på 50 ki-
lometers avstånd från kommuncentrum. Det 
lokala befolkningsunderlagsindexet fås ge-
nom att från 15 000 avdras det antal personer 
som bor på högst 25 kilometers avstånd, var-
efter skillnaden divideras med 15 000. Det 
regionala befolkningsunderlagsindexet fås 
genom att från 60 000 avdras det antal perso-
ner som bor på högst 50 kilometers avstånd, 
varefter skillnaden divideras med 60 000. 
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Fjärrortstalet för kommun i  

 

 regional

i

lokal

ii BUIBUIFT +=  

 

på så sätt att 

15000

.15000
25km

ilokal

i

antalinv
BUI

−

=  och  

60000

.60000
50km

iregional

i

antalinv
BUI

−

=  

där 

0≥
lokal

i
BUI  är det lokala befolkningsunderlagsindexet, 

0≥
regional

iBUI  är det regionala befolkningsunderlagsindexet, 

km

i
antalinv

25
. är invånarantalet på högst 25 kilometers avstånd från kommuncentrumet i 

kommun i och 

km

i
antalinv

50
.  är invånarantalet på högst 50 kilometers avstånd från kommuncentrumet 

i kommun i. 

I 3 mom. föreskrivs det om fjärrortsförhöj-
ningen för de allra mest glesbefolkade kom-
munerna. Fjärrortsförhöjningen föreslås vara 
nio gånger grundpriset för den allmänna de-

len, om kommunens befolkningstäthet per 
landkvadratkilometer är högst 0,5 vid ut-
gången av året före det år som föregått fi-
nansåret. 

 

Fjärrortsförhöjningen per invånare i kommun i, när kommunen är en av de allra mest 

glesbefolkade kommunerna  

 5,0när    ,*9 ≤=
i

adad

i
btGPfjärr  

där 

ad
GP är grundpriset för den allmänna delen per invånare och 

i
bt är befolkningstätheten i kommun i. 
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9 §. Tätortsstrukturförhöjning. Paragrafen 
motsvarar till sitt innehåll 11 § i den gällande 
lagen om statsandelar till kommunerna. Syf-
tet med tätortsstrukturförhöjningen är att 
kompensera kommunerna för de merkostna-
der som en hög tätortsgrad föranleder, t.ex. 
kostnader för kollektivtrafik.  

Berättigade till tätortsstrukturförhöjningen 
är enligt förslaget de kommuner där tätorts-
befolkningen uppgår till minst 40 000 perso-
ner.  Tätortsstrukturförhöjningen beräknas så 

produkten av andelen personer som bor i tät-
ort och grundpriset för den allmänna delen 
multipliceras med graderade koefficienter 
som baserar sig på antalet personer som bor i 
tätort.  

Koefficienten föreslås vara 0,75 när antalet 
personer som bor i tätort är 40 000—99 999, 
0,7 när tätortsbefolkningen är 100 000—199 
999 och 0,01 när tätortsbefolkningen är 200 
000 eller större än så. 
 

 

Tätortsstrukturförhöjningen per invånare i kommun i 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<≤

<≤

=

fall. övriga i                                                         ,0

 ,200000.när     ,*
.

.
*01,0

,200000.100000när     ,*
.

.
*70,0

,100000.40000när    ,*
.

.
*75,0 

tätort

i

ad

i

tätort

i

tätort

i

ad

i

tätort

i

tätort

i

ad

i

tätort

i

ad

i

antalinvGP
antalinv

antalinv

antalinvGP
antalinv

antalinv

antalinvGP
antalinv

antalinv

tät
 

där 

ad
GP är grundpriset för den allmänna delen per invånare,  

tätort

i
antalinv. är antalet personer som bor i tätort i kommun i och 

i
antalinv. är invånarantalet i kommun i. 

Som antalet personer som bor i tätort an-
vänds Statistikcentralens nyaste statistik som 
är tillgänglig året före finansåret. 

10 §. Språkförhöjning. Paragrafen motsva-
rar till sitt innehåll 12 § i den gällande lagen 
om statsandelar till kommunerna. Syftet med 
höjningen är att kompensera kommunerna 

för de merkostnader som tvåspråkiga och 
samiskspråkiga tjänster föranleder.  

I fråga om tvåspråkiga kommuner och 
kommuner inom samernas hembygdsområde 
höjs grundpriset för den allmänna delen med 
ett belopp som är grundpriset för den all-
männa delen multiplicerat med 0,10. 
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Språkförhöjningen per invånare i kommun i 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
fall. övriga i råde,hembygdsom                   ,0

 samernas inomkommun en eller  kigär tvåsprå ikommun när    ,*10,0 ad

ad

i

GP
språk  

där 

ad
GP  är grundpriset för den allmänna delen per invånare. 

 
 

11 §. Höjning på basis av förändringar i 
invånarantal. Paragrafen motsvarar till sitt 
innehåll 12 a § i den gällande lagen om stats-
andelar till kommunerna.  

Höjningen är avsedd att kompensera den 
inverkan på kommunens ekonomi som följer 
av att befolkningsmängden förändras särskilt 
kraftigt. Om befolkningsmängden minskar 
leder det i allmänhet till att kommunens be-
folkningsstruktur snedvrids, samtidigt som 
det inte nödvändigtvis är möjligt att minska 
serviceutbudet i samma proportion. Om be-
folkningsmängden ökar stiger däremot både 
efterfrågan på kommunal service och inve-
steringsbehoven snabbare än kommunens in-

komster. Det är därmed avfolkningskommu-
ner och tillväxtkommuner som blir delaktiga 
av höjningen.  

Höjning på basis av förändringar i invånar-
antal föreslås bli beviljad kommuner vars in-
vånarantal under de tre åren före det år som 
föregått finansåret har förändrats med minst 
sex procent sammanlagt. För deras del höjs 
grundpriset för den allmänna delen med ett 
belopp per invånare som är lika med grund-
priset för den allmänna delen multiplicerat 
med 1,39. Som förändringar i invånarantal 
beaktas mortalitet, nativitet och flyttrörelse. 
 

 

Höjning på basis av förändringar i invånarantal per invånare i kommun i 

 

⎩
⎨
⎧ ≥

=
fall. övriga i                    ,0 

%,6.när     ,*39,1 förändringinvGP
fiinv

ad

ad

i
 

där 

ad
GP är grundpriset för den allmänna delen per invånare och 

i
förändringinv. är förändringen i invånarantal i kommun i under de tre åren före det år 

som föregått finansåret. 
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4 kap. Kalkylerade kostnader för so-
cial- och hälsovärden 

 
12 §. Kalkylerade kostnader för social- och 

hälsovården i kommunen. Paragrafen inne-
håller bestämmelser om den grundläggande 
formeln för beräkning av de kalkylerade 
kostnaderna för social- och hälsovården.  
 

Enligt förslaget beräknas de kalkylerade 
kostnaderna för social- och hälsovården så, 
att man separat räknar ut de kalkylerade 
kostnaderna för socialvården och de kalkyle-
rade kostnaderna för hälsovården och adderar 
dem samt multiplicerar summan med kom-
munens fjärrortskoefficient, om en sådan har 
fastställts. Bestämmelser om fjärrortskoeffi-
cienten finns i 15 §. 

 

De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården i kommun i 

 
shv

i

HV

i

S

i

SHV

i
oefficientfjärrortskKOSTNKALKKOSTNKALKKOSTNKALK *)..(. +=  

 
 

13 §. Kalkylerade kostnader för socialvår-
den. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 12 
§ 2 mom. i den gällande planerings- och 
statsandelslagen. I paragrafen föreskrivs det 
om hur de kalkylerade kostnaderna för soci-
alvården i kommunen ska beräknas. 

De kalkylerade kostnaderna för socialvår-
den baserar sig i huvudsak på kostnader som 
räknats på grundpriser som bestäms enligt 
åldersklass. Andelen övriga kalkylerade kost-
nader är liten, även om kalkylerade kostnader 
som bestäms på grundval av arbetslöshet, 
barnskyddet, handikapp eller avsides läge 
kan ha en väsentlig betydelse för enskilda 
kommuners kalkylerade kostnader.  

 
I 1 mom. föreskrivs det om hur de kalkyle-

rade kostnaderna för socialvården i kommu-
ner ska beräknas. De kalkylerade kostnader-
na för en kommun fås genom att multiplicera 
grundpriserna enligt åldersklass med antalet 
kommuninvånare i åldersklassen i fråga. I 
fråga om 0–6-åringarna multipliceras den ål-
dersklassenliga produkten dessutom med 
kommunens dagvårdskoefficient.  Till den på 
så sätt erhållna summan av produkter läggs 
kommunens kalkylerade kostnader som be-
stämts på grundval av arbetslöshet, handi-
kapp och barnskyddet. 
 

 

De kalkylerade kostnaderna för socialvården i kommun i  

 

)(

.

iii

socialvård

i

S

i

komphandikappskompbarnskyddsetskomparbetslöshkturkompåldersstru

KOSTNKALK

+++

=

 

 
I 2 mom. föreskrivs det om åldersklasser 

för vilka ett grundpris avses bli fastställt årli-
gen genom förordning. Åldersklasserna är 
följande: 

1) 0— 6-åringar, 

2) 7—64-åringar, 
3) 65—74-åringar, 
4) 75—84-åringar, och 
5) 85-åringar och äldre. 
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Åldersstrukturkomponenten i fråga om socialvården i kommun i 

 

.84.84

.8475.8475

.7465.7465

.647.647

.60.60

.*

.*

.*

.*

.**

åröver

i

åröver

s

år

i

år

s

år

i

år

s

år

i

år

s

år

i

år

si

antalinvGP

antalinvGP

antalinvGP

antalinvGP

antalinvGPDVK

+

+

+

+

−−

−−

−−

−−

 

 

där 

i
DVK är dagvårdskoefficienten för kommun i, 

.60 år

s
GP

− är grundpriset för socialvård i fråga om 0–6-åringar, 

.60
.

år

i
antalinv

− är antalet 0–6-åringar i kommun i, 

.647 år

s
GP

−  är grundpriset för socialvård i fråga om 7–64-åringar, 

.647
.

år

i
antalinv

−  är antalet 7–64-åringar i kommun i, 

.7465 år

s
GP −  är grundpriset för socialvård i fråga om 65–74-åringar, 

.7465
.

år

i
antalinv

−  är antalet 65–74-åringar i kommun i, 

.8475 år

s
GP

−  är grundpriset för socialvård i fråga om 75–84-åringar, 

.8475
.

år

i
antalinv

−  är antalet 75–84-åringar i kommun i, 

.84åröver

s
GP  är grundpriset för socialvård i fråga om 85-åringar och äldre och 

.84
.

åröver

i
antalinv  är antalet 85-åringar och äldre i kommun i. 

 
Arbetslöshetskomponenten 
 

I 3 mom. föreskrivs om hur kommunens 
kalkylerade kostnader på grundval av arbets-
löshet ska beräknas. Enligt förslaget beaktas 
arbetslöshet på två sätt: som andelen arbets-
lösa av arbetskraften i kommunen och på ba-
sis av antalet arbetslösa i kommunen. För 
vardera fastställs ett grundpris. De kalkylera-

de kostnaderna på grundval av arbetslöshet 
fås genom att det per invånare fastställda 
grundpriset för arbetslöshetskoefficienten 
multipliceras med kommunens invånarantal 
och arbetslöshetskoefficient och genom att 
man till denna produkt lägger de kalkylerade 
kostnader som bestäms utgående från antalet 
arbetslösa i kommunen. Kommunens kalky-
lerade kostnader som bestäms utgående från 
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antalet arbetslösa i kommunen fås genom att 
antalet arbetslösa i kommunen multipliceras 
med det per invånare bestämda grundpriset 
för antalet arbetslösa. Lagens 17 § innehåller 

bestämmelser om hur arbetslöshetskoeffici-
enten bestäms. 
 

 

Arbetslöshetskomponenten i fråga om kommun i 

 

B

i

A

ii
etskomparbetslöshetskomparbetslöshetskomparbetslösh +=  

i

arbetsl

ii

alk

i
antalinvGParbetslösaantalinvGPALK .**.** +=  

 

där 

A

i
etskomparbetslösh är den kalkylerade kostnad för kommun i som baserar sig på an-

delen arbetslösa av arbetskraften i kommunen, 

B

i
etskomparbetslösh  är den kalkylerade kostnad för kommun i som baserar sig på an-

talet arbetslösa, 

i
ALK är arbetslöshetskoefficienten för kommun i, 

alk
GP är grundpriset för arbetslöshetskoefficienten, 

i
antalinv.  är invånarantalet i kommun i, 

i
arbetslösa är antalet arbetslösa i kommun i och 

arbetsl
GP  är grundpriset för antalet arbetslösa. 

 
 
 
Barnskyddskomponenten 
 

Enligt 4 mom. bestäms kommunens kalky-
lerade kostnader på grundval av barnskydds-
behovet utgående från antalet omhänderta-
ganden. Dessa kalkylerade kostnader beräk-

nas genom att det per invånare bestämda 
grundpriset för barnskyddet multipliceras 
med kommunens invånarantal och barn-
skyddskoefficient. Lagens 18 § innehåller 
bestämmelser om barnskyddskoefficienten. 
 

Barnskyddskomponenten för kommun i 
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i

bs

ii
antalinvGPBSKkompbarnskydds .**=  

 

där 

i
BSK är barnskyddskoefficienten för kommun i, 

bs
GP  är grundpriset för barnskyddet och 

i
antalinv.  är invånarantalet i kommun i. 

Handikappskomponent 
 

I 5 mom. föreskrivs det om beräkningen av 
de kalkylerade kostnaderna på grundval av 
antalet funktionshindrade. Enligt förslaget 
beräknas kostnaderna genom att grundpriset 
för handikapp/ multipliceras med kommu-

nens invånarantal och handikappskoefficient. 
Handikappskoefficienten bestäms på det sätt 
som anges i 19 §. 
 
 
 

Handikappskomponenten för kommun i 

 

i

hand

ii
antalinvGPHKkomphandikapps .**=  

 

där 

i
HK är handikappskoefficienten för kommun i, 

hand
GP  är grundpriset för handikapp och 

i
antalinv.  är invånarantalet i kommun i. 

14 §. Kalkylerade kostnader för hälsovår-
den. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 12 
§ 3 mom. i planerings- och statsandelslagen. 
I paragrafen föreskrivs det om hur de kalky-
lerade kostnaderna för hälsovården i kom-
munen ska beräknas.  

De kalkylerade kostnaderna för hälsovår-
den består av kostnader som beräknas på 
grundval av åldersklasser och sjukfrekvens 
samt av fjärrortskoefficienten. De kalkylera-
de kostnaderna för hälsovården baserar sig 
till största delen på kostnader som räknats på 
grundpriser som bestäms enligt åldersklass. 

Sjukfrekvensens betydelse med tanke på hel-
heten är liten, även om den är stor i fråga om 
vissa kommuner.  

I 1 mom. föreskrivs det om hur de kalkyle-
rade kostnaderna för hälsovården i kommu-
nen beräknas. De kalkylerade kostnaderna 
fås genom att man adderar de på åldersklas-
ser baserade kalkylerade kostnaderna med de 
kalkylerade kostnader som beräknas på 
grundval av sjukfrekvensen. 
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)(

.

i

hälsovård

i

HV

i

nskompsjukfrekvekturkompåldersstru

KOSTNKALK

+

=

 

 
Enligt 2 mom. fås de på åldersklasser base-

rade kalkylerade kostnaderna genom att 
grundpriserna för hälsovården enligt ålders-
klass multipliceras med antalet kommunin-
vånare i respektive åldersklass.  

Åldersklasserna i samband med grundpriset 
för hälsovården föreslås vara desamma som i 
samband med grundpriset för socialvården. 
Bestämmelser om grundpriserna för hälso-

vården avses bli utfärdade årligen genom 
förordning av statsrådet. Åldersklasserna är 
följande: 
1) 0—6-åringar 
2) 7—64-åringar 
3) 65—74-åringar 
4) 75—84-åringar 
5)85-åringar och äldre. 
 

 

Åldersstrukturkomponenten i fråga om hälsovården i kommun i 
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.647.647

.60.60

.*

.*

.*

.*

.*

åröver

i

åröver

hv

år

i

år

hv

år

i

år

hv

år

i

år

hv

år

i

år

hv
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där 

.60 år

hv
GP

−  är grundpriset för hälsovård i fråga om 0–6-åringar, 

.60
.

år

i
antalinv

− är antalet 0–6-åringar i kommun i, 

.647 år

hv
GP

−  är grundpriset för hälsovård i fråga om 7-64-åringar, 

.647
.

år

i
antalinv

−  är antalet 7–64-åringar i kommun i, 

.7465 år

hv
GP

−  är grundpriset för hälsovård i fråga om 65–74-åringar, 

.7465
.

år

i
antalinv

−  är antalet 65–74-åringar i kommun i, 

.8475 år

hv
GP

−  är grundpriset för hälsovård i fråga om 75–84-åringar, 

.8475
.

år

i
antalinv

−  är antalet 75–84-åringar i kommun i, 

.84åröver

hv
GP  är grundpriset för hälsovård i fråga om 85-åringar och äldre och 

.84
.

åröver

i
antalinv  är antalet 85-åringar och äldre i kommun i. 
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Sjukfrekvenskomponent 
 

De kalkylerade kostnader som bestäms på 
grundval av sjukfrekvensen fås genom att det 
per invånare bestämda grundpriset för sjuk-

frekvensen multipliceras med antalet kom-
muninvånare och sjukfrekvensen. I 20 § fö-
reskrivs det om sjukfrekvensen 
 

 

Sjukfrekvenskomponenten i fråga om kommun i 

 

i

sjuk

ii antalinvGPSKnskompsjukfrekve .**=  

 

där 

i
SK är sjukfrekvenskoefficienten i fråga om kommun i, 

sjuk
GP  är grundpriset för sjukfrekvens och 

i
antalinv.  är invånarantalet i kommun i. 

 
15 §. Fjärrortskoefficient. Paragrafen mot-

svarar 16 § i den gällande planerings- och 
statsandelslagen. 

Fjärrortskoefficienten bestäms utgående 
från kommunens fjärrortstal, som definieras i 
8 §. I fjärrortskoefficienten beaktas dock 
också skärgårdskommunerna särskilt.  
 

Enligt 2 mom. är fjärrortskoefficienten för 
kommunen 1,05, 1,08, 1,10 eller 1,17 bero-
ende på kommunens fjärrortstal. Till de mest 
avsides belägna hänförs kommuner vars 
fjärrortstal är minst 1,50. Nästa grupp bildas 
av kommuner med fjärrortstalet 1—1,49, och 
den lägsta fjärrortsgruppen består av kom-
muner som har fjärrortstalet 0,5—0,99. 

 

Fjärrortskoefficienten för social- och hälsovården i fråga om kommun i 

 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨
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<≤

≥

=

fall. övriga i       ,0

 ,00,1500,när    ,17,1

,50,100, 1när    ,08,1

,50,1när     ,05,1

i

i

i

shv

i

FT

FT

FT

oefficiéntfjärrortsk  

där 

i
FT är ett fjärrortstal som bestäms utgående från det lokala och regionala befolknings-

underlaget. 
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I det gällande systemet med statsandelar 

för social- och hälsovården fanns det sam-
manlagt 13 kommuner i gruppen med den 
allra största fjärrortskoefficienten. I den mel-
lersta gruppen fanns 15 kommuner, och i 
gruppen minst avlägsna kommuner ingick 30 
kommuner.  

Enligt 3 mom. är fjärrortskoefficienten 1,10 
för en skärgårdskommun där minst hälften av 

invånarna vid utgången av året före det år 
som föregick finansåret bodde utan fast väg-
förbindelse till fastlandet. Det finns dock ett 
alternativ till denna koefficient. Om en 
kommun även är berättigad till den fjärrorts-
koefficient som avses i 2 mom., fastställs 
kommunens fjärrortskoefficient enligt det al-
ternativ som är fördelaktigare för kommunen. 
 

 

5,0
.

.
ochommun skärgårdsken är  ikommun när  ,10,1

tan

≥=

i

vägförbu
ishv

i
antalinv

antalinv
oeffícientfjärrortsk  

där 

vägförbu

iantalinv
tan

. är det invånarantal i kommun i som bor utan fast vägförbindelse till 

fastlandet och   

i
antalinv. är invånarantalet i kommun i. 

 
 
16 §. Dagvårdskoefficient. Paragrafen mot-

svarar 15 § i den gällande planerings- och 
statsandelslagen.  

Dagvårdskoefficienten beräknas genom att 
den andel av kommunens sysselsatta arbets-
kraft som arbetar inom service- och föräd-

lingsbranscherna divideras med motsvarande 
andel i hela landet. Den koefficient som här-
vid fås multipliceras med produkten av invå-
narantalet i åldersklassen 0—6-åringar och 
grundpriset för åldersklassen. Uppgifterna 
om kommunens näringsstruktur fås ur Stati-
stikcentralens sysselsättningsstatistik. 
 

Dagvårdskoefficienten för kommun i  

det

.&.

det

.&.

helalan

förädllserv

helalan

i

förädlserv

i

i

asysselsatt

asysselsatt

asysselsatt

asysselsatt

DVK = ,  
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där 

.&. förädlserv

iasysselsatt är den sysselsatta arbetskraften inom service- och förädlingsbran-

scherna i kommun i, 

.&.

det

förädllserv

helalanasysselsatt är den sysselsatta arbetskraften inom service- och förädlingsbran-

scherna i hela landet, 

i
asysselsatt  är den sysselsatta arbetskraften i kommun i och 

dethelalan
asysselsatt  är den sysselsatta arbetskraften i hela landet. 

17 §. Arbetslöshetskoefficient. Paragrafen 
motsvarar till sitt innehåll 13 § i den gällande 
planerings- och statsandelslagen. 

Arbetslöshetskoefficienten fås genom att 
andelen arbetslösa av arbetskraften i kom-

munen divideras med motsvarande andel för 
hela landet. Koefficienten multipliceras med 
produkten av grundpriset för arbetslöshets-
koefficienten och antalet kommuninvånare 
 

 

Arbetslöshetskoefficienten för kommun i  

 

det
.

.

helalan

i

i

arbetsland

arbetsland
ALK = ,  

där 

i
arbetsland. är andelen arbetslösa av arbetskraften i kommun i och  

det
.

helalan
arbetsland  är andelen arbetslösa av arbetskraften i hela landet så att 

i

i

i

tenarbetskraf

arbetslösa
arbetsland =.  och 

det

det

det
.

helalan

helalan

helalan

tenarbetskraf

arbetslösa
arbetsland = , 

 

i
arbetslösa är antalet arbetslösa i kommun i, 

i
tenarbetskraf  är antalet personer (sysselsatta och arbetslösa) i kommun i som ingår i arbets-

kraften,  

dethelalan
arbetslösa  är antalet arbetslösa i hela landet och 

dethelalan
tenarbetskraf  är antalet personer (sysselsatta och arbetslösa) i hela landet som ingår i 

arbetskraften. 
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Det föreslås att 2 mom. preciseras så att ar-
betslöshetskoefficienten baserar sig på ar-
bets- och näringsministeriets arbetsförmed-
lingsstatistik där andelen arbetslösa av ar-
betskraften under året före det år som före-
gått finansåret anges.  

18 §. Barnskyddskoefficient. Paragrafen 
motsvarar till sitt innehåll 15 b § i den gäl-
lande planerings- och statsandelslagen. 

Barnskyddskoefficienten baserar sig på an-
talet omhändertaganden av barn i kommu-
nerna enligt barnskyddslagen.  

Barnskyddskoefficienten föreslås bli be-
räknad genom att antalet barn som omhän-

dertagits i kommunen divideras med kom-
munens invånarantal. Kvoten divideras med 
motsvarande kvot för hela landet. På grund 
av integritetsskyddet innehåller barnskydds-
statistiken uppgifter om antalet omhänderta-
ganden bara när minst fem omhändertagan-
den har företagits i kommunen under året. 
Det kalkylerade antalet omhändertaganden i 
kommunen är två, om antalet omhänderta-
ganden under året varit mindre än fem. 

 
 

 

Barnskyddskoefficienten för kommun i  

 

det

det

.

.

helalan

helalan

i

i

i

antalinv

bsomh

antalinv

bsomh

BSK = ; om 5<
i

bsomh är 2=
i

bsomh ,  

 

där 

i
bsomh är antalet omhändertaganden av barn enligt barnskyddslagen i kommun i, 

dethelalan
bsomh  är antalet omhändertaganden av barn enligt barnskyddslagen i hela lan-

det, 

i
antalinv.  är invånarantalet i kommun i och 

det
.

helalan
antalinv  är invånarantalet i hela landet. 

 
Uppgifterna om antalet omhändertaganden 

av barn fås ur Institutet för hälsa och välfärds 
barnskyddsstatistik som utarbetas årligen. 
Enligt förslaget ska detta anges i bestämmel-
sen. Som grund för koefficienten används 
uppgifterna för året före det år som föregått 
finansåret. 

19 §. Handikappskoefficient. Paragrafen 
motsvarar till sitt innehåll 15 a § i den gäl-
lande planerings- och statsandelslagen. Be-
stämmelsen föreslås bli ändrad så att det i 

den inte längre hänvisas till upphävda be-
stämmelser.  

Syftet med koefficienten är att genom en 
statistikbaserad koefficient beakta de kostna-
der som servicen för gravt handikappade per-
soner som är bosatta i kommunen föranleder. 

I 15 a § i planerings- och statsandelslagen 
hänvisas det i samband med bestämmande av 
handikappskoefficienten till förmåner enligt 
folkpensionslagen (347/1956) och lagen om 
handikappbidrag (124/1988). Dessa bestäm-
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melser har upphävts. Bestämmelser om han-
dikappbidrag och vårdbidrag för pensionsta-
gare som motsvarar de tidigare lagarna finns 
numera i lagen om handikappförmåner 
(570/2007), och därför föreslås paragrafen bli 
ändrad till denna del.   

Handikappskoefficienten beräknas genom 
att det totala antalet personer i kommunen 
som får handikappbidrag för personer under 
16 år eller för personer över 16 år eller vård-

bidrag för pensionstagare enligt 7—9 § i la-
gen om handikappförmåner samt antalet per-
soner i kommunen som får institutionsvård 
på grund av handikapp divideras med kom-
munens invånarantal och genom att kvoten 
divideras med motsvarande kvot för hela 
landet. När koefficienten beräknas beaktas 
inte personer som fått kostersättning. 
 

 

Handikappskoefficienten för kommun i 

 

det

det

.

.

helalan

helalan

i

i

i

antalinv

hand

antalinv

hand

HK = , 

 

där 

i
hand är antalet handikappade i kommun i, 

dethelalan
hand  är antalet handikappade i hela landet, 

i
antalinv.  är invånarantalet i kommun i och 

det
.

helalan
antalinv  är invånarantalet i hela landet. 

 
När koefficienten bestäms används Folk-

pensionsanstaltens uppgifter för året före det 
år som föregått finansåret.  

20 §. Sjukfrekvenskoefficient. Paragrafen 
motsvarar till sitt innehåll 14 § i den gällande 
planerings- och statsandelslagen, men före-
slås bli preciserad på så sätt att uppgifterna 
om antalet sjukpensionärer baserar sig på 
Pensionsskyddscentralens uppgifter.  
 

Sjukfrekvenskoefficienten föreslås bli be-
räknad på grundval av antalet personer i ål-
dern 16—54 år i kommunen som får sjuk-
pension i förhållande till invånarna i åldern 
16—54 år i kommunen. Sjukfrekvenskoeffi-
cienten beräknas utgående från den ålders- 
och könsdifferentierade andelen personer i 
åldern 16—54 år som får sjukpension. 
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Sjukfrekvenskoefficienten för kommun i  

.5416

det

det

.5416

.

.

år

helalan

helalan

år

i

i

i

antalinv

sjukp

antalinv

sjukp

SK

−

−

=  

 

där 

i
sjukp är det ålders- och könsdifferentierade antalet personer i åldern 16–54 år i kom-

munen som får sjukpension, 

dethelalan
sjukp  är det ålders- och könsdifferentierade antalet personer i åldern 16–54 år i 

hela landet som får sjukpension, 

.5416
.

år

i
antalinv

−  är antalet 16–54-åriga invånare i kommun i och 

.5416

det
.

år

helalan
antalinv

−  är antalet 16–54-åriga invånare i hela landet. 

 
Enligt 2 mom. ska uppgifterna i Pensions-

skyddscentralens statistik över antalet sjuk-
pensionärer för den treårsperiod som började 
fyra år före finansåret användas när koeffici-
enten bestäms. Finansåret 2010 används allt-
så uppgifterna för åren 2006—2008.  

21 §. Beräkning av koefficienterna i vissa 
fall. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 16 
a § i den gällande planerings- och statsan-
delslagen.  

I paragrafen föreskrivs det om beräkning 
av koefficienterna för händelse av en sådan 
situation att sådana statistikuppgifter som ska 
användas vid beräkningen och avser den tid-
punkt som förutsätts i bestämmelserna om de 
enskilda koefficienterna inte finns tillgängli-
ga. Enligt paragrafen kan man vid beräk-
ningen av koefficienterna i sådana situationer 
i stället för uppgifterna för den tidpunkt som 
anges i paragrafen i fråga använda de uppgif-
ter som senast erhållits före den tidpunkt som 
avses i paragrafen. 
 
 
 

5 kap. Kalkylerade kostnader for 
förskoleundervisning, grund-
laggande utbildning och all-
männa bibliotek samt bestäm-
ningsgrunder för grundläg-
gande konstundervisning och 
allman kulturverksamhet 

22 §. Kalkylerade kostnader för förskole-
undervisning och grundläggande utbildning. 
Paragrafen innehåller bestämmelser om hur 
de kalkylerade kostnaderna för förskoleun-
dervisning och grundläggande utbildning i 
kommunen bestäms. Enligt förslaget ska fi-
nansieringen av förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning inte längre basera 
sig på per elev uträknade priser per enhet så-
som i den nuvarande lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet, i 
stället ska de basera sig på ett åldersklassba-
serat grundpris som höjs utgående från olika 
faktorer.  

I det gällande systemet för finansiering av 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning föreskrivs det om höjningar av pri-
serna per enhet i förordningen om finansie-
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ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
(806/1998). I propositionen föreslås det i lag 
bli föreskrivet om höjande faktorer i överens-
stämmelse med de tidigare bestämmelserna. 
Grundpriset avses dock till skillnad från nu 
inte bli höjt på basis av vare sig specialun-
dervisning eller en skolnätsfaktor. Den 
omständigheten att skolnätsfaktorn slopas fö-
reslås bli beaktad genom att befolkningstät-
hetsfaktorn ändras.  

I 1 mom. föreskrivs det om hur de kalkyle-
rade kostnaderna för förskoleundervisning 
och grundläggande utbildning i kommunen 

bestäms. De kalkylerade kostnaderna för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning i kommunen fås enligt förslaget ge-
nom att grundpriset för förskoleundervisning 
och grundläggande utbildning multipliceras 
med 0,77, höjningarna av grundpriset för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning läggs till produkten och det på så 
sätt erhållna beloppet multipliceras med anta-
let 6—15-åringar i kommunen. Antalet 6-
åringar i kommunen beaktas genom att det 
multipliceras med 0,91. 
 

 

Beloppet i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning i kommun i 

beräknas enligt formeln  

)..*91,0(*)*77,0( .157.6 år

i

årfg

i

fg antalinvantalinvhöjningarGP −

++ ,  

där  

fg
GP är grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning,  

.6
.

år

i
antalinv är antalet 6-åringar i kommun i, 

.157
.

år

i
antalinv

−  är antalet 7–15-åringar i kommun i, 

fg

ihöjningar är höjningarna av grundpriset för förskoleundervisning och grundläggan-

de utbildning i kommun i så att  

fg

i

fg

i

fg

i

fg

i

fg

i

fg

i

fg

i främmsvenskåldersfskärgspråkbtfhöjningar +++++= ,  

där 

fg

ibtf är befolkningstäthetsförhöjningen i fråga om förskoleundervisning och grund-

läggande utbildning i kommun i, 

fg

ispråk  är språkförhöjningen i fråga om förskoleundervisning och grundläggande ut-

bildning i kommun i, 

fg

iskärg  är skärgårdsförhöjningen i fråga om förskoleundervisning och grundläggande 

utbildning i kommun i, 
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fg

iåldersf  är en höjning i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbild-

ning som baserar sig på andelen 13–15-åringar i kommun i, 

fg

isvensk  är en höjning i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning 

som baserar sig på andelen svenskspråkiga 6–15-åringar i kommun i, 

fg

ifrämm  är en höjning i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning 

som baserar sig på andelen 6–15-åringar med ett främmande språk som modersmål i 

kommun i. 

De koefficienter som används vid beräk-
ningen föreslås vara desamma som i det nu-
varande systemet.  

Antalet 6—15-åringar i kommunen under 
finansåret bestäms enligt den föreslagna 4 § 
3 punkten på grundval av uppgifterna vid ut-
gången av året före det år som föregått fi-
nansåret.  

Bestämmelser om grunderna för höjningar 
av grundpriset föreslås i 2 mom. Grundpriset 
föreslås bli höjt separat på grundval av kom-
munens befolkningstäthet, tvåspråkighet och 
karaktär av skärgård samt andelen invånare i 
åldern 13—15 år, andelen svenskspråkiga in-
vånare i åldern 6—15 år och andelen invåna-
re i åldern 6—15 år med ett främmande språk 
som modersmål. 

I 3 mom. föreskrivs det om höjning av 
grundpriset på grundval av befolkningstäthe-
ten. Med befolkningstäthet avses i enlighet 
med 4 § 3 punkten kommunens invånarantal 
per landkvadratkilometer vid utgången av 
året före det år som föregått finansåret. 

Om kommunens befolkningstäthet är mind-
re än 40 höjs enligt förslaget grundpriset för 

förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning med en koefficient som fås som 
produkt av 0,1 och höjningsfaktorn för be-
folkningstäthet.  

Höjningsfaktorn för befolkningstäthet fås 
som skillnaden mellan den naturliga logarit-
men av 40 och den naturliga logaritmen av 
kommunens befolkningstäthet. Denna höj-
ning motsvarar till sitt innehåll den nuvaran-
de höjningen, om vilken föreskrivs genom 
förordning. Den andra bestämmelsen som 
handlar om befolkningstätheten är ny och av-
sikten är att den ska ersätta den skolnätsfak-
tor som ingår i det nuvarande systemet. En-
ligt bestämmelsen höjs grundpriset för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning i kommuner vars befolkningstäthet 
är mindre än 4 med en koefficient som fås 
när höjningsfaktorn för befolkningstäthet 
multipliceras med 0,017. Om befolkningstät-
heten i kommunen är större än 3 men mindre 
än 4, multipliceras den ovan avsedda produk-
ten med ett tal som fås när talet 4 subtraheras 
med kommunens befolkningstäthet. 
 

Befolkningstäthetsförhöjning för kommun i 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

<

<−

>

=

fall. övriga i                                        ,0

 40när                     ,1,0*

4när   ),4(*017,0

3när           ,017,0*

i

bt

i

ii

bt

i

i

bt

i

fg

i

bthöjning

btbthöjning

bthöjning

btf  

där 
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i

bt

i bthöjning ln40ln −=  är höjningsfaktorn för befolkningstäthet i kommun i och  

i
bt är befolkningstätheten i kommun i. 

 
Koefficienterna i 4 mom. motsvarar de höj-

ningskomponenter som är förenliga med 1 § i 
den gällande förordningen. Grundpriset för 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning höjs med ett belopp som fås genom 
att grundpriset multipliceras med summan av 
följande höjningar: 

1) i fråga om tvåspråkiga kommuner med 
0,04,  

2) i fråga om kommuner där minst hälften 
av befolkningen bor utan fast vägförbindelse 
till fastlandet med 0,25 och i fråga om andra 
skärgårdskommuner med 0,06, 

3) på basis av andelen 13—15-åringar med 
en koefficient som fås när antalet 13—15-
åringar i kommunen divideras med antalet 

6—15-åringar i kommunen och kvoten mul-
tipliceras med 0,30,  

4) i fråga om svenskspråkighet med en ko-
efficient som fås när antalet svenskspråkiga 
6—15-åringar i kommunen divideras med 
antalet 6—15-åringar i kommunen och kvo-
ten multipliceras med 0,12, samt 

5) i fråga om inslaget av personer med 
främmande språk som modersmål i kommu-
nen med en koefficient som fås när antalet 
6—15-åringar i kommunen som har ett främ-
mande språk som modersmål divideras med 
antalet 6—15-åringar i kommunen och kvo-
ten multipliceras med 0,2. 
 

 

 

Språkförhöjningen i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning för 

kommun i 

 

 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
fall. övriga i                    ,0

kig,är tvåsprå ikommun när    ,*04,0 fg

fg

i

GP
språk  

 

där 

fg
GP är grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning. 
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Skärgårdsförhöjningen i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning 

i kommun i  

 

 

där 

fg
GP är grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, 

i
antalinv. är invånarantalet i kommun i, 

elsevägförbindu

iantalinv
tan

. är den befolkningsmängd i kommun i som bor utan fast vägför-

bindelse till fastlandet. 

Höjningen i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning på basis av 

andelen 13—15-åringar i kommun i 

 

fg

år

i

år

ifg

i GP
antalinv

antalinv
år *

.

.
*30,0.1513

.156

.1513

−

−

=− ,  

där 

fg
GP är grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, 

.1513
.

år

i
antalinv

−  är antalet 13–15-åringar i kommun i och  

.156
.

år

i
antalinv

−  är antalet 6–15-åringar i kommun i. 

 

 

 

 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧
≥

=

fall. övriga i                    0,

ommun,skärgårdsken är  ikommun när    ,*06,0

,5,0
.

.
och ommun skärgårdsken är  ikommun när    ,*25,0

tan

fg

i

elsevägförbindu
ifg

fg
i GP

antalinv

antalinv
GP

skärg



 RP 174/2009 rd  
  

 

91

Höjningen i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning på basis av 

svenskspråkighet i kommun i 

 

fg

år

i

årsvensk

ifg

i GP
antalinv

antalinv
svensk *

.

.
*12,0

.156

.156

−

−

= ,  

 

där 

fg
GP är grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, 

.156

.

årsvensk

i
antalinv

−  är antalet svenskspråkiga 6–15-åringar i kommun i och 

.156

.

år

i
antalinv

−  är antalet 6–15- åringar i kommun i. 

 

Höjningen i fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning på basis av 

inslaget av personer med främmande språk som modersmål i kommun i 

 

fg

år

i

årfrämm

ifg

i GP
antalinv

antalinv
främm *

.

.
*2,0

.156

.156

−

−

= ,  

där 

.156
.

årfrämm

iantalinv
− är antalet 6–15-åringar med främmande språk som modersmål i 

kommun i, 

.156
.

år

i
antalinv

−  är antalet 6–15-åringar i kommun i och  

fg
GP  är grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning. 

 
23 §. Kalkylerade kostnader för allmänna 

bibliotek. Paragrafen motsvarar till sitt inne-
håll 5 § 4 punkten och 24 § i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet som föreslås bli upphävd.  

De kalkylerade kostnaderna för allmänna 
bibliotek avses basera sig på grundpriset för 
allmänna bibliotek och höjningar som ankny-
ter till bosättningsstrukturen. De kalkylerade 

kostnaderna för allmänna bibliotek i kom-
munen beräknas enligt förslaget genom att 
kommunens invånarantal multipliceras med 
grundpriset för allmänna bibliotek. Grundpri-
set för allmänna bibliotek justeras med stöd 
av 57 och 58 § vart fjärde år vid justeringen 
av kostnadsfördelningen.  

I fråga om skärgårdskommuner och kom-
muner vars befolkningstäthet är högst två fö-
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reslås grundpriset bli höjt med 20 procent. I 
fråga om kommuner vars befolkningstäthet 
är över två men högst fem är den föreslagna 
höjningen av grundpriset 10 procent. Befolk-

ningstätheten avses bli definierad i enlighet 
med 4 § 1 mom. 3 punkten. 
 

 

De kalkylerade kostnaderna för allmänna bibliotek i kommun i  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤<

≤

=

fall övriga i          ,.*

,52när    ,.**1,1

ommuner,skärgårdskför och  2när   ,.**2,1

.

i

bibl

ii

bibl

ii

bibl

BIBL

i

antalinvGP

btantalinvGP

btantalinvGP

KOSTNKALK  

där 

bibl
GP är grundpriset för bibliotek 

i
antalinv. är invånarantalet i kommun i och 

i
bt  är befolkningstätheten i kommun i. 

 
24 §. Bestämningsgrunder för grundläg-

gande konstundervisning. Paragrafen mot-
svarar till sitt innehåll 5 § 3 punkten i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet som föreslås bli upphävd, 
utom i det avseendet att beräkningen av be-
stämningsgrunderna för kommunens del inte 
baserar sig på ett pris per enhet utan på ett 
grundpris för den grundläggande konstun-
dervisningen. I paragrafen har det beaktats 
att enligt 11 § i lagen om grundläggande 
konstundervisning får endast kommuner som 

ordnar grundläggande konstundervisning 
statsandel enligt antalet invånare i kommu-
nen. Det innebär att inte alla kommuner är 
berättigade till statsandel enligt bestämnings-
grunderna för grundläggande konstundervis-
ning. Bestämningsgrunderna för grundläg-
gande konstundervisning beräknas genom att 
grundpriset för grundläggande konstunder-
visning multipliceras med antalet invånare i 
kommunen. 
 

 
Kalkylerad grund för grundläggande konstundervisning i kommun i 
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⎪
⎨
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=
fall övriga i                                  0,

visning,konstunder ndegrundläggaordnar kommunen när  ,.* i
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i

antalinvGP
GRUND  

 

där 

gku
GP är grundpriset för grundläggande konstundervisning och  

i
antalinv. är antalet invånare i kommun i. 
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Grundpriset för grundläggande konstun-
dervisning fastställs med stöd av 57 § genom 
förordning av statsrådet inom ramen för 
statsbudgeten.   

25 §. Bestämningsgrunder för allmän kul-
turverksamhet. Paragrafen motsvarar till sitt 
innehåll 5 § 4 punkten i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
som föreslås bli upphävd, alldeles som i frå-

ga om den grundläggande konstundervis-
ningen.  

Bestämningsgrunderna för allmän kultur-
verksamhet beräknas enligt förslaget genom 
att grundpriset för allmän kulturverksamhet 
multipliceras med antalet invånare i kommu-
nen. 
 

 
Kalkylerad grund för allmän kulturverksamhet i kommun i 

 

i

akvAKV

i
antalinvGPGRUND .*=   

där 

akv
GP är grundpriset för allmän kulturverksamhet och 

i
antalinv.  är antalet invånare i kommun i. 

 
Grundpriset för allmän kulturverksamhet 

fastställs med stöd av 57 § genom förordning 
av statsrådet inom ramen för statsbudgeten.   
 
6 kap. Tilläggsdelar på basis av sär-

skilt gles bosattning, för skar-
gärdskommuner och kommu-
ner inom samernas hem-
bygdsområde 

 
I kapitlet avses det bli föreskrivet om hur 

tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosätt-
ning samt för skärgårdskommuner och kom-
muner inom samernas hembygdsområde be-
räknas. Tilläggsdelarna på basis av särskilt 
gles bosättning samt för skärgårdskommuner 

och kommuner inom samernas hembygdsom-
råde fås enligt förslaget genom att tilläggsde-
len på basis av särskilt gles bosättning adde-
ras med tilläggsdelarna för skärgårdskom-
mun och kommun inom samernas hem-
bygdsområde. Tilläggsdelarna beräknas på 
det sätt som föreslås bli bestämt i 26—28 §. 

Det föreslås att tilläggsdelarna beräknas år-
ligen utgående från de situationsfaktorer om 
vilka det föreskrivs i 26—28 §. Antalet kom-
muner som får tilläggsdel kan därmed för-
ändras med tiden. Detta gäller särskilt 
tilläggsdelen på basis av särskilt gles bosätt-
ning, som avses i 26 §, och tilläggsdelen för 
skärgårdskommun som avses i 27 §. 
 

 

Tilläggsdelarna på basis av särskilt gles bosättning samt för skärgårdskommuner och 

kommuner inom samernas hembygdsområde inom kommun i 

 

samisk
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gles
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26 §.   Tilläggsdel på basis av särskilt gles 
bosättning. Den föreslagna tilläggsdel som 
baserar sig på särskilt gles bosättning är ny 
och syftet med den är att beakta de merkost-
nader som gles bosättning föranleder en 
kommun. För denna tilläggsdel och de 
tilläggsdelar som föreslås nedan talar den 
omständigheten att flera av de kommuner 
som är berättigade till ökad statsandel har fått 
finansieringsunderstöd enligt prövning upp-
repade gånger, och av de 13 kommunerna är 
5 sådana som enligt 9 § i ramlagen om en 
kommun- och servicestrukturreform 
(169/2007) befinner sig i en speciellt svår 
ekonomisk ställning. På grund av avstånds-
faktorer och strukturella bosättningsfaktorer 
har dessa kommuner inte möjlighet att ge-
nom kommunsammanslagning avhjälpa sina 
svårigheter när det gäller att trygga servicen 
och få finansieringen att räcka till. Oftast är 
inte heller samarbete en utväg som kommu-
nerna kan ta till för att eliminera exceptionel-
la kostnader som beror på geografiska struk-
turfaktorer. 

 
Tilläggsdelen på basis av särskilt gles bo-

sättning föreslås vara graderad utgående från 
kommunens befolkningstäthet. Enligt försla-
get bestäms tilläggsdelen på basis av grund-
priset för den allmänna delen och beräknas 
för kommunen utöver de andra bestämnings-
grunderna för statsandelarna. Kommunerna 
med den glesaste bosättningen (befolknings-
tätheten mindre än 0,5) får enligt förslaget i 
tilläggsdel ett belopp som fås som produkt av 
grundpriset för den allmänna delen, kommu-
nens invånarantal och 12. Om kommunens 
befolkningstäthet är minst 0,5 men under 
1,50 multipliceras produkten av grundpriset 
för den allmänna delen och kommunens in-
vånarantal med 10, och om kommunens be-
folkningstäthet är minst 1,50 men under 
2 multipliceras produkten av grundpriset för 
den allmänna delen och kommunens invå-
narantal med 7. 
 

Tilläggsdelen på basis av särskilt gles bosättning i kommun i 
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där 

ad
GP är grundpriset för den allmänna delen enligt 6 § 1 mom. 

i
antalinv. är antalet invånare i kommun i och 

i
bt är befolkningstätheten i kommun i. 
 

Den på basis av invånarantalet vid utgång-
en av 2008 och kommunens landareal uträk-
nade befolkningstätheten var under 0,5 i 
kommunerna Savukoski, Enontekis, Utsjoki 
och Enare. Befolkningstätheten var minst 0,5 
men under 1,50 i kommunerna Pelkosennie-
mi, Kittilä, Salla, Sodankylä, Muonio, Ra-

nua, Puolanka, Posio och Kolari. I Pudasjär-
vi, Rautavaara, Suomussalmi, Utajärvi, Lesti-
järvi, Ristijärvi och Taivalkoski var befolk-
ningstätheten minst 1,50 men under 2. 

Av de kommuner som inte är berättigade 
till tilläggsdel på basis av särskilt gles bo-
sättning hade Kuhmo och Hyrynsalmi den 
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minsta befolkningstätheten 2008 (2,068 re-
spektive 2,088). 

Det är meningen att tilläggsdelen på basis 
av särskilt gles bosättning inte ska beaktas 
när den utjämning till följd av ändringen av 
statsandelssystemet som avses i 33 § räknas 
ut. 

27 §. Tilläggsdel för skärgårdskommun. 
Tilläggsdelen för skärgårdskommun bestäms 
enligt förslaget utgående från grundpriset för 
den allmänna delen och beräknas för kom-
munen utöver de andra bestämningsgrunder-

na för statsandelarna, t.ex. den ovan nämnda 
tilläggsdelen på basis av särskilt gles bosätt-
ning. I fråga om skärgårdskommuner där 
minst hälften av invånarna bor utan fast väg-
förbindelse till fastlandet föreslås tilläggsde-
len vara fem gånger grundpriset för den all-
männa delen multiplicerat med antalet invå-
nare. I fråga om andra skärgårdskommuner 
föreslås tilläggsdelen vara fyra gånger 
grundpriset för den allmänna delen multipli-
cerat med antalet invånare. 
 

 
Tilläggsdelen för skärgårdskommun i kommun i 
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där 

ad
GP är grundpriset för den allmänna delen enligt 6 § 1 mom., 

i
antalinv. är antalet invånare i kommun i och 

elsevägförbindu

iantalinv
tan

. är det antal invånare i kommun i som bor utan fast vägförbindelse till fastlandet. 

 
 
 
 

År 2010 skulle 8 kommuner (Karlö, Malax, 
Enonkoski, Puumala, Sulkava, Gustavs, Ki-
mitoön och Väståboland) få tilläggsdel för 
skärgårdskommun. Av dem är det bara i Kar-
lö kommun koefficienten 5 används för be-
räkning av tilläggsdelen. 

Det är meningen att tilläggsdelen för skär-
gårdskommun inte ska beaktas när den ut-
jämning till följd av ändringen av statsan-
delssystemet som avses i 33 § räknas ut. 

28 §. Tilläggsdel för kommun inom samer-
nas hembygdsområde. Det föreslås att en sär-
skild tilläggsdel för kommun inom samernas 
hembygdsområde ska beviljas kommunerna 

inom samernas hembygdsområde, dvs. Ut-
sjoki, Enontekis, Enare och Sodankylä, på 
basis av andelen samiskspråkiga. Den före-
slagna tilläggsdelen är ny och avses bli be-
räknad för kommunen utöver de andra be-
stämningsgrunderna för statsandelarna, dvs. 
tilläggsdelen på basis av särskilt gles bosätt-
ning och tilläggsdelen för skärgårdskommun.   

Kommunerna inom samernas hembygds-
område definieras i 4 §. Utgående från ande-
len samiskspråkiga invånare föreslås kom-
munerna bli indelade i fyra klasser med var 
sin koefficient. Enligt den definition som fö-
reslås i 4 § avses med samiskspråkig varje 
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person som anmält till befolkningsdatasy-
stemet att hans eller hennes modersmål är 
samiska. 

Om andelen samiskspråkiga är större än 30 
procent av invånarna i en kommun föreslås 
koefficienten vara 2,3. Den enda kommunen 
i denna kategori är Utsjoki, där de samisk-
språkiga vid utgången av 2007 uppgick till 
45,92 procent av befolkningen. Om andelen 
samiskspråkiga är 7—30 procent föreslås ko-

efficienten vara 1,2. Denna bestämmelse 
gäller Enontekis kommun. Om de samisk-
språkigas andel av befolkningen är minst 
3 procent men under 7 procent, såsom i Ena-
re kommun, föreslås koefficienten vara 0,3. 
Om de samiskspråkiga utgör under 3 procent 
men över 0,5 procent föreslås koefficienten 
vara 0,2. Bestämmelsen gäller Sodankylä 
kommun. 
 

 
Tilläggsdelen för kommun inom samernas hembygdsområde i kommun i 
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iltilläggsde är den i 26 § avsedda tilläggsdelen på basis av särskilt gles bosättning, 

i
antalinv. är antalet invånare i kommun i och 

samisk

i
antalinv. är antalet samiskspråkiga invånare i kommun i. 

 

Det är meningen att tilläggsdelarna för 
kommuner inom samernas hembygdsområde 
inte ska beaktas när den utjämning till följd 
av ändringen av statsandelssystemet som av-
ses i 33 § räknas ut. 
 
 
 
 
 
7 kap. Utjämning av statsandelen på 

basis av skatteinkomsterna 

samt minskningar och ök-
ningar av statsandelen 

29 §. Utjämning av statsandelen på basis 
av skatteinkomsterna. Paragrafen motsvarar i 
fråga om utjämningsförfarandet och utjäm-
ningsgränsen 7 § i lagen om statsandelar till 
kommunerna, men till den föreslås bli fogad 
en bestämmelse enligt vilken skillnaden mel-
lan utjämningstillägg och utjämningsavdrag 
ska läggas till eller dras ifrån statsandelarna 
till kommunerna. Dessutom ska utjämningen 
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enligt förslaget rikta sig enbart till statsandel 
enligt denna lag och inte företas i fråga om 
statsandelar som betalas inom andra ministe-
riers förvaltningsområden. 

Vid utjämning av statsandelen på basis av 
kommunernas skatteinkomster tryggas det 
för varje kommun per invånare kalkylmässigt 
en skatteinkomst som är 91,86 procent av 
den genomsnittliga skatteinkomsten per in-
vånare i landet (utjämningsgräns). Kommu-
ner där den per invånare beräknade skattein-
komsten understiger utjämningsgränsen får 
utjämningstillägg upp till utjämningsgränsen. 
Kommunens statsandel minskas med ett ut-
jämningsavdrag, om kommunens kalkylerade 
skatteinkomst per invånare överskrider ut-
jämningsgränsen. Utjämningsavdraget är 
37 procent av den överskjutande delen. 

I det nya 3 mom. föreslås det att statsande-
larna till kommunerna minskas, om utjäm-
ningstilläggen är större än utjämningsavdra-
gen. På motsvarande sätt föreslås statsande-
larna bli ökade med skillnaden mellan utjäm-
ningstillägg och utjämningsavdrag. Det inne-
bär att utjämningen av statsandelen på basis 
av skatteinkomsterna är kostnadsneutral i 
förhållandet staten–kommunerna.  

Innehållet i 4 mom. är nytt. Där föreskrivs 
om hur den skillnad som avses i 3 mom. ska 
räknas ut, om kommuner sammanslås under 
finansåret och ersättning till dem för minsk-
ningen av statsandelarna betalas enligt kom-
munindelningslagen (1196/1997). Bestäm-
melsen syftar till att ändringar i kommunin-
delningen inte ska ha någon inverkan när 
skillnaden mellan utjämningstillägg och ut-
jämningsavdrag beräknas i samband med ut-
jämning av statsandelen på basis av skattein-
komsterna.  

Enligt kommunindelningslagen kompense-
ras de berörda kommunerna fullt ut i fem år 
för den minskning av statsandelarna som blir 
följden vid kommunsammanslagningar. Det-
ta bör beaktas när den årliga förändringen i 
fråga om utjämning av statsandelarna på ba-
sis av skatteinkomsterna beräknas. I annat 
fall skulle samma förändring beaktas på nytt, 
åtminstone delvis, vid beräkningen av den på 
skatteinkomster baserade utjämningen av 
statsandelarna. 

I jämförelsekalkylen beräknas utjämningen 
för finansåret i enlighet med kommunindel-

ningen under det föregående året, men grun-
den är de beskattningsuppgifter som ligger 
till grund för utjämningen för finansåret. Om 
andra förändringar som avser kommunernas 
inkomster eller utgifter kompenseras via ut-
jämningen i fortsättningen, ska också deras 
verkningar på utjämningarna för finansåret 
elimineras. 

Vid beräkningen av kommunens kalkylera-
de skatteinkomst beaktas kommunalskatten, 
kommunens andel av samfundsskatten och 
fastighetsskatten. 

30 §. Höjning av statsandelen enligt pröv-
ning.  De i paragrafen angivna kriterierna för 
beviljande av höjning av statsandelen enligt 
prövning motsvarar till sitt innehåll 13 § i la-
gen om statsandelar till kommunerna. De 
presenteras i denna proposition under mel-
lanrubriken Nuläge. I stället för benämningen 
finansieringsunderstöd enligt prövning före-
slås begreppet höjning av statsandelen enligt 
prövning. Dessutom avses höjningen enligt 
prövning inte längre basera sig på ett separat 
anslag, i stället ska den enligt förslaget mins-
ka de statsandelar som betalas till övriga 
kommuner. Minskningen föreslås vara lika 
stor per invånare i alla kommuner.  

31 §.  Minskning som gäller tilläggsdelar-
na på basis av särskilt gles bosättning, för 
skärgårdskommuner och kommuner inom 
samernas hembygdsområde. Det föreslås att 
tilläggsdelarna på basis av särskilt gles bo-
sättning, för skärgårdskommuner och kom-
muner inom samernas hembygdsområde ska 
dras av från statsandelarna till alla kommuner 
och att minskningen ska motsvara tilläggsde-
larnas sammanlagda belopp. Minskningen av 
statsandelen är lika stor per invånare i alla 
kommuner. År 2010 uppgår den i förslaget 
avsedda minskningen till 5,62 euro per invå-
nare. 

32 §. Minskning som gäller finansiering för 
ordnande av grundläggande utbildning. I pa-
ragrafen föreslås det bli föreskrivet att den i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet avsedda finansiering som 
beviljas för inledande av verksamhet som 
privat anordnare av grundläggande utbild-
ning minskar statsandelarna till alla kommu-
ner med ett belopp som motsvarar den totala 
finansieringen. Syftet med den i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
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samhet avsedda finansieringen är att garante-
ra finansieringen av verksamhet som privat 
anordnare av grundläggande utbildning under 
det år verksamheten inleds och året därpå, då 
anordnaren inte är berättigad till hemkom-
munsersättning. För att finansieringen ska 
vara neutral med avseende på förhållandet 
statenkommunerna ska motsvarande belopp 
dras av från statsandelarna till kommunerna. 

Vid beredningen har man utrett möjlighe-
ten att beakta finansieringen för inledande av 
verksamhet i det centraliserade systemet för 
utbetalning av hemkommunsersättningar. 
Detta skulle ha förutsatt separat uppgiftsin-
samling och administrativt arbete. 

33 §. Utjämning till följd av ändringen av 
statsandelssystemet. Syftet med paragrafen är 
att ändringen av statsandelssystemet ska 
genomföras på ett sätt som är kostnadsneut-
ralt mellan kommunerna.  

Enligt paragrafen jämförs kommunernas 
statsandelar som är förenliga med det nya sy-
stemet samt hemkommunsersättningarna för 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning med de statsandelar som kommunen 
skulle ha fått inom ramen för det system som 
var i kraft tidigare. Skillnaden mellan det nya 
och det gamla systemet läggs till eller dras 
ifrån kommunens statsandel och beaktas var-
aktigt i form av beloppet vid den tidpunkt då 
ändringen genomförs, när statsandelar beta-
las till kommunerna under de kommande 
åren. Vid utjämningen beaktas inte tilläggs-
delarna på basis av särskilt gles bosättning, 
för skärgårdskommuner och kommuner inom 
samernas hembygdsområde, liksom inte hel-
ler höjningar av statsandelen enligt prövning. 

När utjämningen enligt paragrafen beräk-
nas beaktas den i 12 c § i lagen om statsande-
lar till kommunerna avsedda inverkan som 
2009 års skattelättnader har på skatteinkoms-
terna mellan kommunerna. Det innebär att 
den inverkan som de skattelättnader som ge-
nomförts 2009 har beaktas varaktigt som ett 
led i den utjämning som görs på grund av sy-
stemändringen. 

34 §. Beaktande av arbetsmarknadsstöd 
och utkomststöd i statsandelen. Till sitt sak-
innehåll motsvarar paragrafen 12 b § i lagen 
om statsandelar till kommunerna som före-
slås bli upphävd. Syftet med paragrafen har 
varit att så långt som möjligt trygga för alla 

kommuners del kostnadsneutraliteten i fråga 
om den reform av finansieringen av arbets-
marknadsstödet och utkomststödet som 
genomfördes vid ingången av 2006.  

Enligt det föreslagna 1 mom. kompenseras 
de kommunspecifika verkningarna av refor-
men genom att statsandelen till kommunerna 
antingen ökas eller minskas. Kompensa-
tionskalkylerna görs i 2005 års kostnadsnivå 
utgående från de uppgifter som låg till grund 
för besluten om arbetsmarknadsstödet och 
statsandelen 2003. Kompensationsbeloppet 
är oförändrat. 

I 2 mom. föreskrivs det om hur den kom-
munspecifika kompensationen beräknas. Vid 
beräkningen jämförs kommunens nettoutgift 
enligt den föreslagna nya finansieringsmo-
dellen för arbetsmarknadsstöd och utkomst-
stöd med kommunens kalkylmässiga nettout-
gifter för grundläggande utkomststöd 2003 
efter statsandelen och efter den ökning av 
statsandelen som kommunen skulle ha fått 
det nämnda året, om utjämningsgränsen i 
samband med utjämningen av statsandelen 
på basis av skatteinkomsterna då hade varit 
91 procent i stället för 90 procent och om 
kommunens statsandel för social- och hälso-
vården hade varit 0,56 procentenheter högre 
än den statsandelsprocent som gällde då. 

Enligt det föreslagna 3 mom. antas det när 
den kommunspecifika kompensationen be-
räknas att kommunens utgift för grundläg-
gande utkomststöd 2003 har varit 90 procent 
av kommunens totala utgifter för utkomst-
stödet. 

35 §. Beaktande av skattelättnader i stats-
andelen. I paragrafen föreskrivs enligt för-
slaget om hur det bortfall av skatteinkomster 
som blir följden av de ändringar i skat-
tegrunderna som genomförs 2010 ska kom-
penseras kommunerna. De skatteinkomster 
som kommunerna förlorar genom ändringar 
av beskattningsgrunde består av bl.a. höj-
ningen av det maximala arbetsinkomstavdra-
get och lindringen av statens inkomstskat-
teskala, uppgår till sammanlagt 145 miljoner 
euro, höjningen av   grundavdraget vid 
kommunalbeskattningen 170 miljoner euro, 
och genom att pensionsinkomstavdraget vid 
kommunalbeskattningen höjs förlorar de 65 
miljoner euro. I föregående punkten om eko-
nomiska konsekvenser har der skildrats när-



 RP 174/2009 rd  
  

 

99

mare dessa ändringar. De skatteintäkter som 
kommunerna går miste om genom dessa änd-
ringar, sammanlagt 375 miljoner euro, kom-
penseras genom att statsandelarna höjs med 
70 euro per invånare. 

Statsandelshöjningen motsvarar inte kom-
munspecifikt de skatteinkomster som kom-
munerna förlorar från ingången av 2010. För 
en del kommuner blir statsandelskompensa-
tionen större än bortfallet av skatteinkomster, 
medan det för andra kommuner kan vara så 
att bortfallet av skatteinkomster blir rentav 
avsevärt större än de kompensationer som fås 
via statsandelarna. I 2 mom. föreslås det bli 
föreskrivet om utjämning mellan kommuner-
na av dessa förändringar. Statsandelsföränd-
ringarna avses bli beräknade för skattebort-
fallets del genom att beskattningsuppgifterna 
för 2008 och statsandelsprocenten samt invå-
narantalet för 2009 tillämpas. Kompensatio-
nen avses vara slutlig och justeras inte i 
överensstämmelse med den slutliga beskatt-
ningen för 2010. Kompensationssättet mot-
svarar det som i 12 c § i lagen om statsande-
lar för kommunerna, vilken föreslås bli upp-
hävd, bestämdes om utjämning av verkning-
arna av de minskade skatteinkomsterna för 
kommunerna 2009. 

36 §.Tidsbegränsade minskningar och ök-
ningar av statsandelen till kommunerna. Pa-
ragrafen innehåller bestämmelser om tidsbe-
gränsade minskningar av statsandelen. Av 
dem motsvarar en del till sitt innehåll de 
minskningar av den allmänna statsandelen 
som ingår redan i lagen om statsandelar till 
kommunerna.  

I 1 mom. föreskrivs det i överensstämmelse 
med 27 § 3 mom. i lagen om statsandelar till 
kommunerna om minskning av statsandelen 
per invånare för finansiering av kostnaderna 
för utvecklande av statens och kommunernas 
gemensamma datasystem. Den allmänna 
statsandelen till kommunerna har under åren 
2007—2009 minskats med ca 5 miljoner 
euro (0,96 euro per invånare) per år för cent-
raliserad finansiering av KommunIT-
projektverksamheten. KommunIT har använt 
anslaget bl.a. till utvecklingsprojekt som av-
ser kommunernas informationsteknik och 
förbättrar förutsättningarna för utnyttjande av 
kommunernas datalager och till ordnande av 
datatekniktjänster.  

I 2 mom. föreslås det i likhet med i 27 § 
5 mom. i lagen om statsandelar till kommu-
nerna bli föreskrivet om en minskning av 
statsandelen per invånare för finansiering av 
myndighetsnätet. Minskningen föreslås gälla 
enbart 2010 och utgöra 0,37 euro per invåna-
re.  

I 3 mom. föreslås en ny ökning av statsan-
delen. Ökningen grundar sig på regressford-
ringar i fråga om underhållsstöd. Beloppet 
som tilläggs är 2/3 av indrivet summa det vill 
säga att statsandelen som har fåtts beaktas.  

Verkställigheten av underhållsstödet över-
fördes till Folkpensionsanstalten i april 2009. 
Sedan dess har Folkpensionsanstalten skött 
utbetalningen av underhållsstöd och indriv-
ningen av underhållsbidrag hos underhålls-
skyldiga.  Enligt lagen om underhållsstöd 
(580/2008) är det så att om Folkpensionsan-
stalten betalar underhållsstöd på grund av 
försummelse att betala underhållsbidrag, 
övergår rätten till underhållsbidraget på 
Folkpensionsanstalten till den del bidraget 
motsvarar det betalda underhållsstödet (re-
gressfordran). Eftersom största delen av re-
gressfordringarna gäller fordringar som upp-
stått innan denna uppgift överfördes sägs det 
i 44 § i lagen om underhållsstöd att kommu-
nerna ersätts årligen i fem års tid för de för-
luster som detta föranleder. Kommunerna er-
sätts för den andel som Folkpensionsanstal-
ten under föregående år har drivit in hos de 
underhållsskyldiga av fordran enligt 19 § 
1 mom. i lagen om underhållsstöd. Ersätt-
ningen betalas i enlighet med de indrivningar 
som genomförts under åren 2009—2013. Er-
sättningarna fördelas mellan kommunerna 
genom att deras statsandel ökas i förhållande 
till deras invånarantal. Den första ersättning-
en betalas därmed till kommunerna 2010 och 
baserar sig på de indrivningar som genom-
förts under 2009, och den sista ersättningen 
betalas 2014.  Eftersom finansministeriet inte 
har kännedom om det indrivna beloppet före 
statsandelsbesluten ökas statsandelen med ett 
uppskattat belopp som finansministeriet före 
utgången av finansåret justerar så att det 
motsvarar det indrivna beloppet.  

År 2010 väntas kommunernas andel av re-
gressfordringarna i fråga om underhållsstöd 
uppgå till 31,9 miljoner euro, dvs. 6,02 euro 
per invånare. Uppskattningen preciseras i 
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februari 2010 utgående från uppgifter om 
Folkpensionsanstaltens indrivning. 

I 4 mom föreslås en ny stadgande. Enligt 
den till kommunens stadsandel tilläggas år 
2011—2014  2/3 av det  belopp, som Folk-
pansionsanstalten driver in som återkrav av 
underhållstöd. Förslaget förknippas därmed 
med regeringens proposition med förslag till 
lag om ändring av lagen om underhållsstöd 
(RP 156/2009 rd). I regeringens proposition 
föreslås att kommunerna ersättas år 2011— 
2014 de underhållstödsåterkrav, som Folk-
pensionsanstalten har under föregående år 
har drivit in.  Förfarandet hur statsandelar 
ökas motsvarar vad som stadgas ovan om re-
gressfordringar.  

I 5 mom. föreslås den statsandel som bevil-
jas kommunen 2010 bli minskad med 0,19 
euro per invånare för finansiering av samser-
vice. Minskningen är ny. Med sådan samser-
vice som stödet gäller avses sådan samservi-
ce som definieras i lagen om samservice 
inom den offentliga förvaltningen (223/2007) 
och det samarbete beträffande lokaler som 
hänför sig direkt till det.  

Stödjandet av samservicekontor som kom-
munerna upprätthåller behövs för att före-
bygga olägenheter till följd av att servicenä-
tet i fråga om lokala förvaltningstjänster gle-
sas ut. Med hjälp av samservicekontor är det 
oftast möjligt att på ett produktivare sätt er-
sätta de tjänster som sådana serviceenheter 
som avskaffas har tillhandahållit. Samservi-
cekontoren upprätthålls till stor del av kom-
muner, även om också statliga myndigheter 
och Folkpensionsanstalten finns med bland 
upprätthållarna i någon mån. 

Det primära stödbehovet gäller kostnaderna 
för att etablera samservicekontor. Kostnader 
för att i huvudsak förse lokaler för kundser-
vice med IT-utrustning och rusta upp dem på 
lämpligt sätt kan vara etableringskostnader 
som beviljas stöd. 

I vissa fall är den sammanräknade efterfrå-
gan på den kundservice som de som deltar i 
samservicekontoret tillhandahåller så liten att 
det inte är möjligt att upprätthålla verksam-
heten med hjälp av avgifter som grundar sig 
på verksamhetens omfattning. Då kan det 
finnas behov av att stödja också upprätthål-
landet av samservicekontoret, om tillgången 
till service i annat fall skulle bli oskäligt be-

svärlig på grund av avstånden eller dåliga 
trafikförbindelser. 

I 5 mom. avses det bli bestämt om en tids-
begränsad höjning av statsandelarna till kom-
munerna med 30 miljoner euro 2010. Avsik-
ten är att den ska fördelas mellan kommu-
nerna enligt antalet invånare. 
 
8 kap. Hemkommunsersättning 

37 §. Skyldighet att betala hemkommunser-
sättning. Systemet med hemkommunsersätt-
ning är nytt och följer av att det huvudman-
nabaserade systemet med statsandelar för 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning läggs om så att det blir åldersklass-
baserat.  

Inom systemet med hemkommunsersätt-
ning är en elevs hemkommun enligt förslaget 
skyldig att betala hemkommunsersättning, 
om elevens förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning ordnas av någon annan 
än elevens hemkommun.  Hemkommunser-
sättningen bestäms utgående från vilken ele-
vens hemkommun är och vilken ålder eleven 
är i vid utgången av året före det år som fö-
regått finansåret. Hemkommunsersättningen 
gäller 6—15-åringar och 16-åringar som full-
gör sin läroplikt men inte elever under 6 år 
som fullgör förlängd läroplikt enligt 25 § 
2 mom. i lagen om grundläggande utbild-
ning; för deras del beviljar undervisningsmi-
nisteriet utbildningsanordnarna finansiering-
en direkt.  

I 2 mom. föreslås det bli föreskrivet om 
hemkommunsersättning när utbildningsan-
ordnaren inte ordnar utbildning under hela 
året eller gör det under bara en del av året. 
Enligt förslaget är elevens hemkommun inte 
skyldig att betala hemkommunsersättning till 
den del utbildningsanordnaren inte ordnar 
utbildning under finansåret. Skyldigheten att 
betala hemkommunsersättning upphör att 
gälla vid ingången av följande månad. Det 
innebär att kommunen inte är skyldig att be-
tala hemkommunsersättning t.ex. i juli, om 
utbildning inte längre ordnas på hösten. Be-
stämmelsen gäller inte utvidgning eller in-
skränkning av verksamheten. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om vad 
som gäller om utbildningsanordnarens verk-
samhet övergår till en annan utbildningsan-
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ordnare under finansåret. Då blir den nya ut-
bildningsanordnaren berättigad till hem-
kommunsersättning på samma grunder som 
den vars verksamhet utbildningsanordnaren 
de facto har övertagit. 

I 4 mom. föreskrivs det för tydlighetens 
skull att hemkommunen för en elev bestäms i 
enlighet med uppgiften i befolkningsregistret 
vid utgången av året före det år som föregått 
finansåret. 

38 §.  Bestämmande av hemkommunser-
sättning. Paragrafen föreslås innehålla be-
stämmelser om hur hemkommunsersättning-
en bestäms.  

Hemkommunsersättningen föreslås utgå 
från de kalkylerade kostnaderna för förskole-
undervisning och grundläggande utbildning i 
elevens hemkommun och elevens ålder. 
Hemkommunsersättningens grunddel beräk-

nas genom att kommunens kalkylerade kost-
nader för förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning som bestäms enligt 22 § 
divideras med det viktade antalet 6—15-
åringar i kommunen. Det viktade antalet 6—
15-åringar i kommunen fås genom att antalet 
6-åringar i kommunen multipliceras med 
0,91, antalet 7—12-åringar i kommunen mul-
tipliceras med 1,0 och antalet 13—15-åringar 
i kommunen multipliceras med 1,35, varefter 
dessa produkter adderas. Hemkommunser-
sättningen för en elev fås genom att hem-
kommunsersättningens grunddel multiplice-
ras med 0,91 om det är fråga om en 6-åring, 
med 1,00 om det är fråga om en 7—12-åring 
och med 1,35 om det är fråga om en 13—15-
åring. 
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hemkommunsersättningen för 7–12-åringar per 7–12-åring i kommun i 
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I fråga om privata utbildningsanordnare av-

ses hemkommunsersättningen bli graderad. 
Om en privat utbildningsanordnare efter den 
31 juli 1998 har fått tillstånd att ordna utbild-
ning, är utbildningsanordnarens hemkom-
munsersättning 90 procent av den hemkom-
munsersättning som anges i 2 mom. Grade-
ringen motsvarar till sitt innehåll det som i 
17 § i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet som föreslås bli 
upphävd föreskrivs om gradering av priserna 
per enhet för privata utbildningsanordnare. 

För att kommunerna ska känna till hem-
kommunsersättningen beslutar finansministe-
riet före utgången av året före finansåret om 
beloppet av hemkommunsersättningens 
grunddel för var och en kommun.  

Enligt det föreslagna 5 mom. kan kommu-
nerna trots det som bestäms i lagen komma 
överens om hemkommunsersättningen med 
varandra eller med någon annan utbildnings-
anordnare.   

39 §. Hemkommunsersättning i fråga om 
elever som saknar hemkommun. Enligt be-
stämmelsen är staten skyldig att betala hem-
kommunsersättning till utbildningsanordna-
ren, om en elev saknar hemkommun i Fin-
land. Grunden för hemkommunsersättningen 
bestäms enligt den kommun där utbildnings-
anordnaren huvudsakligen ordnar undervis-
ningen eller utbildningen. 

Den hemkommunsersättning som betalas 
till privata utbildningsanordnare vilka såsom 
särskild utbildningsuppgift ålagts att ordna 
grundläggande utbildning på något annat 

språk än finska eller svenska föreslås vara 
57 procent av den i 1 mom. avsedda hem-
kommunsersättningen, när det gäller elever 
som inte har hemkommun i Finland. Be-
stämmelsen motsvarar 7 § i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet som föreslås bli upphävd. 

40 §. Hemkommunsersättning när eleven 
har sin hemkommun i landskapet Åland. Om 
eleven har sin hemkommun i en kommun i 
landskapet Åland ska hemkommunsersätt-
ningen enligt förslaget betalas av staten. 
Grunden för hemkommunsersättning bestäms 
enligt den kommun där utbildningsanordna-
ren huvudsakligen ordnar undervisningen el-
ler utbildningen. Bestämmelsen motsvarar ett 
avtal som landskapet Åland och undervis-
ningsministeriet har ingått.  

41 §. Hemkommunsersättning för sjukhus-
undervisning och skolhemsundervisning och i 
fråga om elever som är placerade av barn-
skyddsskäl. Paragrafen motsvarar till sitt in-
nehåll i huvudsak 50 § i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
som föreslås bli upphävd.  

Enligt den föreslagna paragrafen bestäms 
hemkommunsersättningen på basis av de ge-
nomsnittliga faktiska kostnaderna per vård-
dag eller per arbetsdag vid skolan. När den 
genomsnittliga hemkommunsersättningen be-
räknas beaktas som avdrag hemkommunser-
sättningarna till utbildningsanordnaren samt 
skolhemsersättningen enligt lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. För skolhemmens del utgör hem-
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kommunsersättningen inte en barnskydds-
kostnad. Dessa hemkommunsersättningar ska 
inte beaktas när hemkommunsersättningar 
betalas centraliserat på basis av uppgifter 
som finansministeriet samlat in. 

I barnskyddsdelen beaktas vad som föres-
låsi  regeringens proposition med förslag till 
lag om ändring av barnskyddslagen, det vill 
säga det nya 16 b § var det stadgas om er-
sättningar av barnskyddsåtgärder. 

Enligt förslaget kan kommunerna trots det 
som bestäms i paragrafen komma överens 
om hemkommunsersättningen med varandra 
eller med någon annan utbildningsanordnare.   

42 §. Beaktande av mervärdesskatten i 
hemkommunsersättningar till privata utbild-
ningsanordnare. Paragrafen motsvarar till 
sitt innehåll i huvudsak 23 a § i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet, men föreslås gälla också övningssko-
lor som universiteten är huvudmän för. På 
grund av universitetsreformen ska också den 
dolda mervärdesskatt som dessa inte kan dra 
av på något annat sätt beaktas i ersättningen 
till dem. På basis av den föreslagna bestäm-
melsen betalar staten till privata utbildnings-
anordnare och till universitet i samband med 
hemkommunsersättningarna ett belopp per 
elev som motsvarar den andel som den mer-
värdesskatt som de privata anordnarna av 
grundläggande utbildning betalar utgör av 
hemkommunsersättningarna utan mervärdes-
skatt till de privata utbildningsanordnarna.   

43 §. Lämnande av uppgifter som rör hem-
kommunsersättningen. Enligt bestämmelsen 
ska kommuner och andra utbildningsanord-
nare med avseende på centraliserad utbetal-
ning av hemkommunsersättningar lämna in 
till finansministeriet uppgifter om antaler 
elever som får förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning samt ange ålder 
och hemkommun i fråga om de elever för 
vilka de är berättigade till hemkommunser-
sättning.  

Det är meningen att Statistikcentralen med 
stöd av ett särskilt avtal ska samla in de upp-
gifter som behövs för hemkommunsersätt-
ningen. Närmare bestämmelser om lämnan-
det av uppgifter avses bli utfärdade genom 
förordning av statsrådet.  

 44 §. Rätt att få upplysningar som rör 
hemkommunsersättningen. För att finansmi-

nisteriet och elevens hemkommun ska kunna 
kontrollera om kommunen är skyldig att be-
tala hemkommunsersättning föreslås ministe-
riet och hemkommunen ha rätt att av kom-
muner och andra utbildningsanordnare, i syf-
te att kunna kontrollera hemkommunsersätt-
ningens tillförlitlighet, på begäran få namn 
och personbeteckningar i fråga om de elever 
för vilka kommunen är hemkommun och för 
vilkas del någon annan anordnare av grund-
läggande utbildning svarar för utbildningen.  

45 §. Tvist om hemkommunsersättningen. I 
tvistemål som rör hemkommunsersättningen 
är parterna den som betalar hemkommunser-
sättning (elevens hemkommun) och den som 
får hemkommunsersättning, ofta också en 
annan kommun. Enligt förslaget ska finans-
ministeriet inte vara part i målet även om det 
sköter avdragen från hemkommunsersätt-
ningarna och kombinerar uppgifterna för ut-
betalning av hemkommunsersättningen. Fi-
nansministeriet fattar inte beslut om vare sig 
utbetalning av hemkommunsersättning eller 
avdrag av hemkommunsersättning från 
kommunens statsandelar, utan tvister som 
gäller hemkommunsersättningen behandlas 
enligt förslaget i förvaltningsdomstol som 
förvaltningstvistemål enligt vad som bestäms 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

Förvaltningstvisterna gäller närmast be-
stämmande av hemkommunen. Finansmini-
steriet beslutar däremot med stöd av 37 § om 
beloppet av hemkommunsersättningens 
grunddel för var och en kommun, och rättelse 
i detta beslut samt ändring i finansministeri-
ets beslut med anledning av rättelseyrkande 
får sökas på det sätt som bestäms i 64 och 
65 §. 
 
9 kap. Administration och utbetal-

ning av statsandel 

46 §. Samarbete med andra ministerier. Be-
räkningen av statsandelsgrunderna enligt 
denna lag sker sektorsövergripande, vid 
gemensam beredning mellan ministerierna.  
Finansministeriet, social- och hälsovårdsmi-
nisteriet och undervisningsministeriet ska 
före varje skede inom beredningen av stats-
budgeten förhandla om vilka verkningar för 
statsandelsgrunderna ändringar av statsan-
delsåliggandena har.  Inom finansministeriet 
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svarar kommunavdelningen för beredningen 
av denna lag. 

I praktiken betyder den gemensamma be-
redningen att ministerierna före utgången av 
året före det år som föregår finansåret ska ut-
arbeta ett kostnadsförslag över vilka verk-
ningar en ändring som gäller ett statsandels-
åliggande har och förhandla med finansmini-
steriets kommunavdelning om hur statsan-
delsgrunderna påverkas av ändringen. Kom-
munavdelningens framställning ingår i fi-
nansministeriets ramförslag. Finansministeri-
ets budgetavdelnings ramförhandlingar om 
statsandelar enligt denna lag förs på så sätt 

att också social- och hälsovårdsministeriet 
och undervisningsministeriet deltar i för-
handlingarna.  

Efter rambeslutet utarbetar kommunavdel-
ningen genom överläggningar med de andra 
ministerierna ett budgetförslag som är en del 
av finansministeriets budgetförslag. Dessut-
om förs budgetförhandlingar om förslaget 
med budgetavdelningen tillsammans med 
undervisningsministeriet och social- och häl-
sovårdsministeriet. Regeringen förhandlar 
om budgetförslag. 
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47 §. Förhandling om statsandel. Till sitt 
innehåll motsvarar 1 mom. 14 § 2 mom. i la-
gen om statsandelar till kommunerna som 
avses bli upphävd. Förhandlingarna förs en-
ligt förslaget under finansministeriets ledning 
och i dem deltar undervisningsministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet samt Fin-
lands Kommunförbund. Närmare bestämmel-
ser om förfarandet avses bli utfärdade genom 
förordning av statsrådet.   

I 2 mom föreslås det att förhandlingsskyl-
digheten ska bli en del av basservicepro-
gramförfarandet. Enligt 14 § i den gällande 
lagen om statsandelar till kommunerna sägs 
det att ministerierna ska förhandla med Fin-
lands Kommunförbund innan ministeriet läg-
ger fram sitt förslag till grunder för följande 
finansårs statsandelar i statsbudgeten. I stället 
för förvaltningsområdesspecifika förhand-
lingar föreslås finansministeriet föra förhand-
lingarna som en helhet, ministerierna för allt-
så inte längre förhandlingar separat. I för-
handlingarna deltar utöver finansministeriet 
och Finlands Kommunförbund också under-
visningsministeriet och social- och hälso-
vårdsministeriet. Förhandlingarna föreslås bli 
förda innan kommunavdelningen lämnar in 
sin framställning angående statsandelsanslag 
till finansministeriet. 

Förhandlingarna avses vara ett led i basser-
viceprogramförfarandet. Basserviceprogram-
förfarandet är en del av samrådsförfarandet 
mellan staten och kommunerna och bered-
ningen av statsbudgeten. Basserviceprogram-
förfarandet beskrivs i denna proposition i av-
snittet Beskrivning av nuläget. 

Förslaget förändrar inte alls behandlingen 
av frågor i delegationen för kommunal eko-
nomi och kommunalförvaltning. Enligt 8 b § 
i kommunallagen behandlar delegationen 
lagstiftning som gäller kommunerna, princi-
piellt viktiga och vittbärande frågor som 
gäller kommunalförvaltningen och den 
kommunala ekonomin samt samordningen av 
statens och kommunernas ekonomi. 

48 §. Beviljande av statsandel och beslut 
om utjämning av statsandelen på basis av 
skatteinkomsterna. Paragrafen motsvarar till 
sitt sakinnehåll 15 § i lagen om statsandelar 
till kommunerna som föreslås bli upphävd. 
Finansministeriet föreslås besluta före ut-
gången av året före finansåret om kommu-

nens statsandel och om utjämningen. Höj-
ningen av statsandelen enligt prövning före-
slås basera sig på en ansökan och finansmini-
steriet beslutar om ansökningstiderna. I prak-
tiken har ansökningstiden gått ut i slutet av 
augusti.  

49 §. Utbetalning av statsandelar och hem-
kommunsersättningar. Paragrafen innehåller 
bestämmelser om centraliserad utbetalning 
av statsandelar, hemkommunsersättningar 
och annan finansiering via Servicecentret för 
statens ekonomi- och personalförvaltning . 
Den centraliserade utbetalningen gäller fi-
nansiering inom såväl finansministeriets som 
undervisningsministeriets förvaltningsområ-
de.  

Det är meningen att finansministeriet och 
undervisningsministeriet ska sända följande 
beslut till Servicecentret för statens ekonomi- 
och personalförvaltning  och att Servicecent-
ret för statens ekonomi- och personalförvalt-
ning  ska kombinera de utbetalningar med 
anledning av besluten utgående från en för-
teckning som finansministeriet utarbetat: 

– i 48 § avsedda statsandelsbeslut och be-
slut om utjämning på basis av skatteinkoms-
terna, 

– i 7 kap. avsedda övriga uppgifter om 
minskningar och ökningar av statsandelarna,  

– på basis av de i 43 § avsedda uppgifterna 
de hemkommunsersättningar enligt 37 § och 
38 § 1—5 mom. som i samband med utbetal-
ning av statsandel till kommunerna ska dras 
av för respektive kommun samt de hem-
kommunsersättningar enligt 37 § och 38 § 
1—5 mom. samt 39 och 40 § som ska betalas 
till kommuner och andra utbildningsanordna-
re, och 

– i 42 § avsedda mervärdesskatteandelar 
till privata utbildningsanordnare. 

Servicecentret för statens ekonomi- och 
personalförvaltning  föreslås betala ut också 
följande statsandelar och finansieringar enligt 
6, 7 och 9—21 § i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet för föl-
jande uppgifter: 

- gymnasieutbildning, 
- grundläggande yrkesutbildning, 
- yrkeshögskoleutbildning, 
- yrkesinriktad tilläggsutbildning, 
- påbyggnadsundervisning, 
- förberedande undervisning för invandrare, 
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- grundläggande utbildning för andra än lä-
ropliktiga, 

- grundläggande utbildning för elever som 
omfattas av förlängd läroplikt, 

- utbildning i internat, 
- utbildning i skolhem,  
- ordnande av flexibel grundläggande ut-

bildning, 
- inledande av verksamhet som privat an-

ordnare av grundläggande utbildning, 
- grundläggande utbildning som ordnas ut-

omlands, 
- morgon- och eftermiddagsverksamhet, 
- grundläggande konstundervisning som fi-

nansieras enligt antalet undervisningstimmar, 
- idrottsverksamhet och ungdomsarbete, 

samt 
- musei-, teater- och orkesterverksamhet. 
Servicecentret för statens ekonomi- och 

personalförvaltning föreslås dessutom betala 
ut pris per finansiering enligt 17 § i lagen om 
fritt bildningsarbete.  

I syfte att sköta utbetalningar och indriv-
ningar ska Servicecentret för statens ekono-
mi- och personalförvaltning  enligt förslaget 
kombinera de belopp som med stöd av de 
ovan nämnda besluten ska betalas till respek-
tive tas ut hos kommunen. I statsandelsbeslu-
tet kommer t.ex. kommunens självfinansie-
ringsandelar som dragits av och den på skat-
teinkomster baserade utjämningen av stats-
andelen att synas, och Servicecentret för sta-
tens ekonomi- och personalförvaltning  räk-
nar inte ut dem. 

Det är meningen att Servicecentret för sta-
tens ekonomi- och personalförvaltning  ska 
betala ut de ovan nämnda posterna till kom-
muner och utbildningsanordnare från finans-
årets ingång i jämnstora poster månatligen, 
senast den 11 dagen i varje månad.  

Till den del kommunen på grundval av de 
beslut som avses i 2 mom. är skyldig att beta-
la staten pengar indriver Servicecentret för 
statens ekonomi- och personalförvaltning  
posterna hos kommunen enligt samma tidta-
bell som utbetalningen sker. 

Till den del statsandelarna, finansieringen 
eller statsunderstöden med stöd av 49 § 
2 mom. i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet justeras vid ut-
gången av finansåret i överensstämmelse 
med de faktiska antalen studerande beaktas 

justeringarna vid utbetalningen av i 1 mom. 
avsedda statsandelar, hemkommunsersätt-
ningar och annan finansiering före utgången 
av februari året efter finansåret. Justeringarna 
av statsandelen avser statsandelen för gym-
nasieutbildning och grundläggande yrkesut-
bildning som betalas direkt till huvudmännen 
på grundval av antalet studerande. 

50 §. Rättelse av räknefel. I paragrafen fö-
reslås en bestämmelse om rättelse av räkne-
fel. Det föreslagna förfarandet avviker från 
det som i 51 § i förvaltningslagen (434/2003) 
sägs om rättelse av skrivfel på så sätt att det 
gäller också annat än beslut och det inte för-
utsätts att räknefelen är uppenbara. Dessutom 
föreslås fel som förekommer i ett beslut kun-
na rättas, även om rättelsen leder till ett re-
sultat som är oskäligt för en part och felet 
inte har föranletts av partens förfarande. Med 
stöd av bestämmelsen är det möjligt att rätta 
räknefel i såväl statsandelsbeslut som beslut 
om utjämning av statsandelen på basis av 
skatteinkomsterna. Dessutom avses det vara 
möjligt att rätta räknefel i beslut om hem-
kommunsersättning och i den förteckning 
över utbetalningar som finansministeriet 
översänder till Servicecentret för statens 
ekonomi- och personalförvaltning . 

Bestämmelsen är nödvändig eftersom ut-
räkningen av kommunernas statsandel kräver 
många räkneoperationer som utförs på för-
hållandevis kort tid. Detta ökar felmöjlighe-
ten.  

51 §. Betalning av utebliven förmån. Para-
grafen motsvarar till sitt innehåll 18 § i den 
gällande lagen om statsandelar till kommu-
nerna. Enligt paragrafen har kommunen möj-
lighet att ansöka om utebliven statsandel på 
grundval av nya uppgifter.  

Bestämmelsen föreslås inte bli tillämpad på 
hemkommunsersättningen. Tvister som rör 
den föreslås bli behandlade som förvaltnings-
tvistemål i förvaltningsdomstolarna. I frågor 
som gäller hemkommunsersättningen har fi-
nansministeriet bara rollen som verkställare 
av ersättningen. Parterna i frågor som rör 
hemkommunsersättningen är antingen kom-
muner eller en kommun och en utbildnings-
anordnare. 

52 §. Återbetalning av grundlös förmån. 
Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 19 § i 
den gällande lagen om statsandelar till kom-
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munerna. Enligt paragrafen ska finansmini-
steriet bestämma att ett överbetalt belopp ska 
återbetalas, om det inte är litet eller om förfa-
randet inte ska anses vara oskäligt för för-
månstagaren.   

På de grunder som anges i samband med 
51 § avses bestämmelsen inte bli tillämpad 
på hemkommunsersättningen. 

53 §. När betalningsskyldigheten upphör. 
Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 20 § i 
den gällande lagen om statsandelar till kom-
munerna. Den betalnings- eller återbetal-
ningsskyldighet som avses i 51–52 § i den 
föreslagna lagen ska enligt förslaget upphöra 
inom fem år från utgången av det kalenderår 
då förmånen borde ha betalats eller betala-
des. 
 
10 kap. Statsandelsprocent och kom-

munens självfinansieringsan-
del samt kostnadsfördelning 
mellan staten och kommuner-
na 

54 §. Utfärdande av bestämmelser om 
statsandelsgrunder. Enligt paragrafen ska det 
årligen utfärdas en förordning där de grund-
priser som avses i lagen fastställs. Grundpri-
set för grundläggande konstundervisning och 
allmän kulturverksamhet avses bli fastställt 
inom ramen för statsbudgeten, alldeles som 
nu. 

 De grundpriser som avses i paragrafen är 
1) grundpriset för den allmänna delen, 
2) de åldersklassbaserade grundpriserna för 

socialvården, 
3)grundpriset för arbetslöshetskoefficien-

ten, 
4) grundpriset för antalet arbetslösa, 
5) grundpriset för barnskyddet, 
6) grundpriset i fråga om funktionshindra-

de, 
7) de åldersklassbaserade grundpriserna för 

hälsovården, 
8) grundpriset för sjukfrekvensen, 
9) grundpriset för förskoleundervisning och 

grundläggande utbildning, 
10) grundpriset för allmänna bibliotek, 
11) grundpriset för grundläggande konst-

undervisning, samt 
12) grundpriset för allmän kulturverksam-

het.  

I 68 § föreskrivs det om hur grundpriserna 
för 2010 avses bli bestämda. 

 55 §. Statsandelsprocent och kommunens 
självfinansieringsandel. I stället för de två ti-
digare förvaltningsområdesspecifika statsan-
delsprocenterna föreslås lagen innehålla be-
stämmelser om en enda statsandelsprocent 
för social- och hälsovården, förskoleunder-
visning, grundläggande utbildning och bibli-
otek samt grundläggande konstundervisning 
och allmän kulturverksamhet. Statsandels-
procenten föreslås bli ändrad med vissa mel-
lanrum till följd av justeringen av kostnads-
fördelningen och förändringar i arten eller 
omfattningen av kommunernas uppgifter. 
Följande justering av kostnadsfördelningen 
görs inför 2012.  

Den statsandelsprocent som avses bli fast-
ställd i lagen uttrycker kostnadsfördelningen 
på riksnivå mellan kommunerna, inte den 
statsandel som enskilda kommuner får.  

Den statsandelsprocent för nya och mera 
omfattande statsandelsåligganden som före-
slås i 2 mom. grundar sig på regeringspro-
grammet för Matti Vanhanens II regering. 
Enligt det är statsandelen till kommuner för 
utgifter som föranleds av nya och mera om-
fattande statsandelsåligganden minst hälften 
av utgifterna. Detta innebär att den i 1 mom. 
avsedda statsandelsprocenten höjs på basis 
av nya uppgifter så att den motsvarar statens 
andel av de kalkylerade kostnader som änd-
ringen föranleder.  

56 §. Kommunens självfinansieringsandel. 
Paragrafen motsvarar 9—10 § i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet som föreslås bli upphävd och 17 § i 
planerings- och statsandelslagen, vilken pa-
ragraf föreslås bli upphävd. Kommunens 
självfinansieringsandel per invånare föreslås 
vara jämnstor i alla kommuner. Den räknas 
ut genom att man adderar bestämningsgrun-
derna för social- och hälsovården, förskole-
undervisning, grundläggande utbildning och 
bibliotek samt grundläggande konstundervis-
ning och allmän kulturverksamhet i hela lan-
det och multiplicerar summan med en pro-
centsats som uttrycker kommunens självfi-
nansieringsandel. Den per invånare fastställ-
da självfinansieringsandelen fås enligt för-
slaget genom att den på ovan angivna sätt be-
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räknade produkten divideras med kommu-
nens invånarantal.  

57 §. Förändring i statsandelsåliggandena 
och kostnadsnivån. Paragrafen motsvarar till 
sitt innehåll 4 § i lagen om statsandelar till 
kommunerna som föreslås bli upphävd. När 
grundpriserna årligen fastställs ska hänsyn 
enligt förslaget tas till förändringar i statsan-
delsåliggandena och till nya statsandelsålig-
ganden.  

Grundpriserna föreslås bli justerade årligen 
med ett prisindex om vilket närmare be-
stämmelser utfärdas genom förordning. En-
ligt den gällande förordningen har Statistik-
centralen beräknat prisindexet så som närma-
re bestäms genom förordning. Avsikten är 
inte att ändra sättet att bestämma prisindexet. 

58 §. Justering av kostnadsfördelningen. 
Paragrafen innehåller bestämmelser om vad 
justeringen av kostnadsfördelningen omfattar 
och hur den genomförs. Avsikten är att före-
skriva om justeringen av kostnadsfördelning-
en på ett sådant sätt att nuläget motsvaras så 
långt det är möjligt. 

I 1 mom. föreslås bli föreskrivet att tillvä-
gagångssättet vid justering av kostnadsför-
delningen är tudelat: dels justeras de grund-
priser som ligger till grund för de kalkylerade 
kostnaderna och den finansiering i samband 
med ordnandet av förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning om vilken det fö-
reskrivs i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet, dels utfärdas 
bestämmelser om statsandelsprocenten. En-
ligt förslaget justeras grundpriserna och fi-
nansieringen i enlighet med de faktiska kost-
naderna och statsandelsprocenten utgående 
från en helhetsbedömning. 

I 2 mom. föreslås bli föreskrivet om vilka 
grundpriser och vilken finansiering justering-
en av kostnadsfördelningen omfattar. Juster-
ingen av kostnadsfördelningen avses omfatta 
grundpriserna för social- och hälsovården, 
grundpriset för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning samt grundpriset 
för bibliotek. Justeringen avses dessutom gäl-
la den med lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet förenliga fi-
nansieringen av påbyggnadsundervisning och 
förlängd läroplikt samt ordnande av grund-
läggande utbildning i internat och i skolhem. 

I 3 mom. föreslås bli föreskrivet om utfär-
dandet av bestämmelser om statsandelspro-
centen i samband med justeringen av kost-
nadsfördelningen. När statsandelsprocenten 
enligt denna lag fastställs gäller det att beakta 
också den finansiering av undervisningsverk-
samheten som kostnadsfördelningen omfattar 
och i samband med vilken det inte har före-
skrivits om någon självkostnadsandel för 
kommunen. När statsandelsprocenten enligt 
denna lag fastställs beaktas självfinansie-
ringsandelen för denna finansiering vid fast-
ställandet av självfinansieringsandelen. 

Statsandelsprocenten avses bli bestämd, 
alldeles som nu, på basis av en helhetsbe-
dömning och vid den beaktas flera olika fak-
torer, såsom huruvida finansieringen för ord-
nande av den lagstadgade kommunala servi-
cen är tillräcklig, den statsandelsprocent som 
gäller vid bestämningstidpunkten, behoven 
av att utveckla servicen, de faktorer som in-
verkat på kostnadsutvecklingen i fråga om 
basservicen, förändringen i kommunernas 
kostnader eller i finansieringen till följd av 
statliga åtgärder (t.ex. slopande av folkpen-
sionsavgiften, höjning av kommunernas sam-
fundsskatteandel), det rådande ekonomiska 
läget för statens och kommunernas del samt 
utsikterna och utmaningarna för de komman-
de åren. Vid nästa justering av kostnadsför-
delningen som genomförs 2011 är det möjligt 
att i statsandelsprocenten beakta t.ex. skill-
nader i underlaget för kostnadsfördelningen 
bättre än förr. 

I 4 mom. föreslås det bli föreskrivet att 
kostnadsfördelningen justeras vart fjärde år, 
varvid de ovan nämnda grundpriserna, finan-
sieringen och statsandelsprocenten fastställs 
för fyra år i sänder räknat från ingången av 
finansåret efter det finansår då kostnadsför-
delningen justeras.  

59 §. Driftskostnader som ska beaktas när 
kostnadsfördelningen justeras. Paragrafen fö-
reslås uppta bestämmelser om det kostnads-
underlag som ska beaktas när kostnadsför-
delningen justeras. Avsikten är att bestäm-
melserna om kostnadsunderlaget ska vara så 
förenliga med nuläget som möjligt. Till den 
del det finns skillnader i kostnadsunderlagen 
för undervisningsverksamheten respektive 
social- och hälsovården som ska beaktas vid 
kostnadsfördelningen förenhetligas dock det 
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driftskostnadsunderlag som kostnadsfördel-
ningen omfattar. Förenhetligandets inverkan 
på kostnadsunderlagen beaktas i statsandels-
procenten. 

I 1 mom. avses bli föreskrivet i likhet med 
nu vilka uppgifter som ger upphov till de 
kostnader som kostnadsfördelningen omfat-
tar. Justeringen av kostnadsfördelningen fö-
reslås gälla kostnaderna för ordnande av de 
statsandelsåligganden som avses i 1 § i denna 
lag, utom de uppgifter som även nu är undan-
tagna från justeringen av kostnadsfördelning-
en. Kostnaderna för de statsandelsåligganden 
som kostnadsfördelningen omfattar är de 
kostnader som ligger till grund för de i 13, 
14, 22 och 23 § avsedda kalkylerade kostna-
derna för social- och hälsovården, förskole-
undervisning och grundläggande utbildning 
samt bibliotek. 

Utanför kostnadsfördelningen står grund-
läggande konstundervisning, kommunernas 
kulturverksamhet, morgon- och eftermid-
dagsverksamhet, förberedande undervisning 
som ordnas för invandrare, grundläggande 
konstundervisning som baserar sig på antalet 
undervisningstimmar, landskaps- och cen-
tralbiblioteksverksamhet, kommuntillägg i 
samband med hemvårdsstöd, kostnaderna för 
grundläggande utkomststöd och delvis kost-
naderna för utbildning och forskning i hälso-
vård  och kostnaderna för arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte (s.k. specialstatsandelser-
sättningar). 

Justeringen av kostnadsfördelningen avses 
inte gälla sådana statsandelsgrunder som inte 
baserar sig på kalkylerade kostnader, dvs. 
den allmänna delen och bestämningsgrun-
derna för grundläggande konstundervisning 
och allmän kulturverksamhet, och inte heller 
tilläggsdelen på basis av särskilt gles bosätt-
ning, tilläggsdelen för skärgårdskommun och 
tilläggsdelen för kommun inom samernas 
hembygdsområde. 

I 2 mom. avses det bli föreskrivet om vilka 
kostnader för skötsel av de i 1 mom. avsedda 
uppgifterna som inte ska beaktas som drifts-
kostnader som justeringen av kostnadsför-
delningen omfattar. 

Som driftskostnader ska inte beaktas kost-
nader för anläggningsprojekt (1 punkten) 
vars totala kostnader överstiger det minimi-
belopp som avses bli föreskrivet för anlägg-

ningsprojekt med stöd av 32 § i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet eller i 4 kap. i lagen om planering av 
och statsunderstöd för social- och hälsovår-
den. Enligt 32 § i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet före-
skrivs genom förordning om ett minimibe-
lopp för de totala kostnaderna för anlägg-
ningsprojekt. Avsikten är att genom förord-
ning fastställa att minimibeloppet för de tota-
la kostnaderna för anläggningsprojekt ska 
vara 320 000 euro i likhet med nu. Att finan-
sieringen för anläggningsprojekt inom un-
dervisningsverksamheten omvandlas till un-
derstöd inverkar därmed inte på kostnadsun-
derlaget. Inom social- och hälsovården utgör 
sådana projekt vars totala kostnader uppgår 
till minst 300 000 euro anläggningsprojekt 
för vilka understöd kan beviljas. Till den del 
de totala kostnaderna för ett projekt understi-
ger de ovan nämnda eurobeloppen föreslås 
kostnaderna kunna beaktas som driftskostna-
der på samma sätt som nu. 

Som driftskostnader ska enligt förslaget 
inte beaktas kostnader för förvärv eller ar-
rendering av markområden (2 punkten), mer-
värdesskatt som ingår i anskaffningspriset för 
varor och tjänster (3 punkten) och kostnader 
för skötsel av lån, räntor och kalkylerade av-
skrivningar (4 punkten). 

Kostnader för vilka finansiering som base-
rar sig på lag eller på statsbudgeten beviljas 
separat (5 punkten), t.ex. understöd, ska inte 
anses vara driftskostnader som kostnadsför-
delningen omfattar. Syftet med bestämmel-
sen är att undvika dubbel statlig finansiering 
för en och samma uppgift. 

Utgångspunkten är att sådant statsunder-
stöd som förutsätter att kommunen bidrar 
med en finansieringsandel ska beaktas vid ju-
steringen på så sätt att kostnaderna för upp-
giften utgår helt och hållet ur kostnadsfördel-
ningen. Sådana är t.ex. projekt för utveckling 
av verksamheten. 

Utgångspunkten för beviljandet av andra 
prövningsberoende understöd bör vara att 
understöd för driftskostnader inte beviljas i 
samband med statsandelsåligganden utan att 
verksamheten finansieras via statsandelssy-
stemet. Om verksamheten stöds genom un-
derstöd t.ex. därför att det på så sätt är möj-
ligt att allokera finansieringen noggrannare, 
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dras understödet av till nettobelopp. Till den 
del understödet är prövningsberoende och 
inte förutsätter att kommunen bidrar med en 
andel, ska understödet enligt förslaget beak-
tas genom att det slopas ur driftskostnaderna 
till det belopp som understödet utgjort. Såda-
na understöd är bl.a. prövningsbaserade un-
derstöd som beviljas privata utbildningsan-
ordnare och understöd för minskning av 
gruppstorleken. Vid justeringen gäller det 
emellertid att avgöra från fall till fall hur un-
derstöden ska beaktas, dock så att staten inte 
deltar i finansieringen av samma kostnader i 
två olika omgångar, dvs. i form av understöd 
och via statsandelssystemet. 

Kostnaderna för avgiftsbelagd kommunal 
service avses inte bli beaktade som drifts-
kostnader (6 punkten). Sådana är t.ex. kost-
naderna för vattentjänstverk. Inte heller ska 
inkomsterna från avgiftsbelagd service beak-
tas som inkomst. Andra kundinkomster, t.ex. 
klientavgifter enligt lagen om klientavgifter 
inom social- och hälsovården (734/1992), 
beaktas inte, utan kostnaderna beaktas i en-
lighet med bruttoprincipen, dvs. utan att 
kundinkomsterna dras av från driftskostna-
derna. 

Förvaltningskostnaderna inom social- och 
hälsovården föreslås ingå i sin helhet som 
driftskostnader när kostnadsfördelningen ju-
steras, men som förvaltningskostnader inom 
undervisnings- och biblioteksverksamheten 
beaktas bara kostnaderna för rektorer, direk-
tionerna för olika läroanstalter samt den 
nämnd som ansvarar för undervisnings- och 
biblioteksverksamheten. Eftersom dessa 
kostnader inte går att separera från övriga 
förvaltningskostnader inom undervisnings- 
och kulturverksamheten beaktas förvalt-
ningskostnaderna inom undervisnings- och 
biblioteksverksamheten genom att de för-
valtningskostnader inom undervisnings- och 
biblioteksverksamheten som anges i drifts-
ekonomitabellen i kommunernas och sam-
kommunernas ekonomi- och verksamhetssta-
tistik divideras med de olika uppgifterna 
inom undervisnings- och kulturverksamheten 
enligt kostnadsförhållandet (7 punkten). 

En del av de kostnader som fås ur kommu-
nernas och samkommunernas ekonomi- och 
verksamhetsstatistik har beaktats i statistiken 
som kostnad för både kommunen och sam-

kommunen. Utgående från det föreslås be-
stämmelsen bli preciserad i enlighet med nu-
varande praxis på så sätt att sådana drifts-
kostnader beaktas en enda gång. På grundval 
av det har t.ex. försäljningsinkomster från 
kommunerna och interna försäljningsinkoms-
ter dragits av från kommunernas kostnader. 
Dessutom föreslås det bli föreskrivet att när 
staten deltar i finansieringen ska finansie-
ringen beaktas för undvikande av dubbel fi-
nansiering (8 punkten). 

I 3 mom. föreslås det bli föreskrivet om fi-
nansieringen av EU-projekt i överensstäm-
melse med nuläget. De EU-finansierade pro-
jekten beaktas enligt förslaget på samma sätt 
som nu. Driftskostnader för vilka finansie-
ring beviljas ur Europeiska gemenskapernas 
budget får hänföras till driftskostnader som 
finansieras med stöd av denna lag, till den 
del de inte täcks av den finansiering som be-
viljas ur Europeiska gemenskapernas budget 
och den motsvarande särskilda nationella fi-
nansieringen enligt statsbudgeten. 

60 §. Insamling av information om drifts-
kostnader och uppgiftsunderlag. Paragrafen 
föreslås innehålla bestämmelser om vilken 
information justeringen av kostnadsfördel-
ningen ska grunda sig på. 

Driftskostnaderna föreslås basera sig på 
uppgifter om kommunernas och samkommu-
nernas ekonomi och verksamhet som Stati-
stikcentralen samlar in och sådan information 
om förskoleundervisningen och den grund-
läggande utbildningen som undervisningsmi-
nisteriet samlar in. Undervisningsministeriet 
samlar in information om kostnaderna för 
ordnande av sådana uppgifter för vilka mini-
steriet beviljar finansiering enligt 2 § i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet. På basis av undervisningsmi-
nisteriets informationsinsamling beaktas vid 
justeringen av kostnadsfördelningen också 
kostnaderna för den förskoleundervisning 
och den grundläggande utbildning som priva-
ta utbildningsanordnare och staten ordnar. 

Det föreslås att kostnadsfördelningen ska 
justeras vart fjärde år, vilket är fallet redan 
nu. När kostnadsfördelningen justeras an-
vänds enligt förslaget uppgifterna för det 
tredje året före finansåret. Justeringen av 
kostnadsfördelningen har ett nära samband 
med det basserviceprogram som utarbetas i 
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början av regeringsperioden och med utgifts-
ramarna för valperioden. 

I 69 § avses det bli föreskrivet om den för-
sta justeringen av kostnadsfördelningen en-
ligt denna lag. Den föreslås ske inför 2012, 
varvid kostnadsunderlaget bestäms utifrån 
uppgifterna för 2009. 
 
11 kap. Särskilda besttämmelser 

61 §. Bestämmande av statsandelen vid 
sammanslagning av kommuner. Paragrafen 
motsvarar till sitt innehåll 22 a § i den gäl-
lande lagen om statsandelar till kommunerna. 
I paragrafen, liksom i paragraferna nedan om 
ändring i kommunindelningen, beaktas de 
nya definitioner beträffande ändringar i 
kommunindelningen som ingår i regeringens 
proposition med förslag till kommunindel-
ningslag (RP 125/2009).  

I paragrafen föreslås det att statsandelen 
och utjämningen av statsandelen på basis av 
skatteinkomsterna vid sammanslagning av 
kommuner ska räknas på basis av de sam-
manräknade invånarantalen och de samman-
räknade uppgifterna. När exempelvis koeffi-
cienterna för social- och hälsovården beräk-
nas ska enligt förslaget de kommunspecifika 
tal som ligger till grund för koefficienterna 
räknas samman, varefter koefficienterna för 
den nya kommunen räknas på basis av dem. 

62 §. Bestämmande av statsandelen när en 
del av en kommun överförs till en annan 
kommun.  Paragrafen motsvarar till sitt inne-
håll 22 b § i den gällande lagen om statsan-
delar till kommunerna. 

När en del av en kommun överförs till en 
annan ska statsandelen enligt förslaget be-
räknas så att den utvidgade kommunen det år 
då ändringen i kommunindelningen träder i 
kraft får den på basis av det överförda invå-
narantalet uträknade statsandelsdel som den 
kommun som minskar skulle ha fått, om ing-
en ändring i kommunindelningen hade skett. 
Den utvidgade kommunen får därmed på de 
statsandelsgrunder som gäller för den kom-
mun som minskar en på invånarantalet base-
rad andel av de statsandelar som skulle ha 
tillkommit den kommun som minskar.  

63 §. Bestämmande av statsandelen när en 
kommuns område delas. Paragrafen motsva-

rar till sitt innehåll 22 c § i den gällande la-
gen om statsandelar till kommunerna. 

När ett område delas ska statsandelen och 
utjämningen av statsandelen på basis av skat-
teinkomsterna under finansåret enligt försla-
get beräknas utgående från uppgifterna för 
den kommun som upplöses och delas mellan 
kommunerna i proportion till det överförda 
invånarantalet.  Den på det kalkylerade anta-
let studerande, undervisningstimmar, hand-
ledningstimmar, studerandeveckor, studeran-
deårsverken och årsverken inom undervis-
nings- och kulturverksamheten baserade 
statsandelen beviljas enligt förslaget de 
kommuner som åläggs att ordna uppgiften i 
fråga. 
 
12 kap. Överklagande 

64 §. Rättelseförfarande. Paragrafen mot-
svarar till sitt innehåll i huvudsak 21 § i den 
gällande lagen om statsandelar till kommu-
nerna. Enligt bestämmelsen får rättelse sökas 
i beslut som gäller beviljande av statsandel, 
utjämning av statsandelen på basis av skatte-
inkomsterna, höjning av statsandelen enligt 
prövning och hemkommunsersättningens 
grunddel, men inte i andra beslut. Rätten att 
yrka på att ett beslut ska rättas avses gälla 
också höjning av kommunens statsandel en-
ligt prövning, om vilken det föreskrivs i 30 §, 
eftersom höjningen är en del av beslutet om 
beviljande av statsandel. Enligt gällande lag 
har det inte varit möjligt att framställa rättel-
seyrkande i fråga om eller söka ändring i be-
slut som gäller finansieringsunderstöd enligt 
prövning; besluten av det slaget har varit fri-
stående från statsandelsbesluten. 

Tiden för framställande av rättelseyrkande 
föreslås vara tre månader från delfåendet av 
beslutet, och rättelseyrkandet ska framställas 
skriftligen hos finansministeriet.  En anvis-
ning om rättelseyrkande ska fogas till beslu-
tet. 

65 §. Överklagande. Paragrafen motsvarar 
till sitt innehåll i huvudsak 22 § i den gällan-
de lagen om statsandelar till kommunerna. 

Enligt paragrafen får bara beslut som med-
delats med anledning av rättelseyrkande 
överklagas genom förvaltningsbesvär om 
vilka det föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen. Andra beslut får inte överklagas genom 
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besvär. Enligt 6 och 7 § i förvaltningspro-
cesslagen får parter överklaga beslut på lag-
lighetsgrund. Beslut av statsrådet och mini-
steriet får överklagas hos högsta förvalt-
ningsdomstolen.  
 
13 kap. Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser 

66 §. Ikraftträdande. Lagen avses träda i 
kraft vid ingången av 2010, och lagen om 
statsandelar till kommunerna föreslås bli 
upphävd genom den. Åtgärder som är nöd-
vändiga för beviljande av statsandel och för 
utbetalning av statsandel och hemkommuns-
ersättningar för finansåret 2010 får enligt för-
slaget vidtas före ikraftträdandet.  

67 §. Samarbetsunderstöd. Paragrafen mot-
svarar till sitt innehåll 13 a § i den gällande 
lagen om statsandelar till kommunerna. I den 
föreskrivs det om tidsbegränsat samarbetsun-
derstöd. Samarbetsunderstöd har i praktiken 
beviljats för utveckling och effektivering av 
serviceprocesser och serviceproduktion som 
stöder uppnåendet av de mål som ställts upp 
för kommun- och servicestrukturreformen. 
Av den utvecklingsverksamhet som stöds har 
det krävts att den är betydande på riksnivå. 
Avsikten är att 1 miljon euro ska delas ut i 
samarbetsunderstöd 2010. Statsunderstödsla-
gen (688/2001) avses bli tillämpad på under-
stödet till vissa delar.  

68 §. Bestämmande av grundpriserna 
2010. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om på vilka grunder de grundpriser som av-
ses i denna lag ska bestämmas 2010. Be-
stämmelser om grundpriserna avses bli utfär-
dade genom förordning av statsrådet.  

Grundpriset för den allmänna delen före-
slås vara det med stöd av 8 § i lagen om 
statsandelar till kommunerna fastställda ge-
nomsnittliga beloppet av allmän statsandel 
för 2009 justerat med prisindexet enligt 57 § 
i den föreslagna lagen. Grundpriserna för so-
cialvården (13 §) och hälsovården (14 §) fö-
reslås vara de med stöd av 6 § i lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården fastställda grundpriserna för 
2009 justerade med prisindexet enligt 57 §, 
utöver vilket förändringar i statsandelsålig-
gandenas omfattning och art beaktas. 

Grundpriset för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning avses bli beräknat 
genom att grundpriset för 2009 först beräk-
nas och sedan justeras med prisindex. 
Grundpriset för 2009 beräknas genom att 
22 § tillämpas på beräkningen av grundpri-
set. De kalkylerade kostnaderna för förskole-
undervisning och grundläggande utbildning 
avses vara utgångspunkten när grundpriset 
beräknas. Den kalkylerade kostnaden före-
slås vara de kalkylerade grunderna för stats-
andelen för 2009 som sammanräknats på 
riksplanet, minskade med ett belopp som 
motsvarar den kalkylerade grunden för 
statsandel som är riktad till verksamhet om 
vilken det föreskrivs i 10 och 12—15 § i la-
gen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet. Beräkningen försiggår 
därmed i omvänd ordning på så sätt att sum-
man av de kalkylerade kostnaderna är känd 
och befolkningsuppgifterna för utgången av 
2007 används som grund för åldersklasserna 
och de höjande faktorerna. Utgående från 
dessa beräknas grundpriset för 2009. 

Grundpriserna för grundläggande konstun-
dervisning och allmän kulturverksamhet ska 
enligt förslaget fastställas inom ramen för 
statsbudgeten. 

69 §. Justering av kostnadsfördelningen. I 
paragrafen föreslås det bli föreskrivet att den 
första justeringen av kostnadsfördelningen 
enligt denna lag företas inför finansåret 2012 
utifrån 2009 års kostnadsuppgifter.   

70 §. Bestämmande av hemkommunser-
sättning 2010. Enligt 37 § bestäms rätten till 
hemkommunsersättning och elevens hem-
kommun utgående från vem som ordnar för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning och vilken elevens hemkommun är 
vid utgången av året före det år som föregår 
finansåret. Eftersom dessa uppgifter inte är 
tillgängliga beträffande utgången av 2008 
bestäms hemkommunsersättningen 2010 en-
ligt förslaget utgående från uppgifterna den 
20 september 2009. Hemkommunen bestäms 
dock på grundval av uppgiften för den 31 au-
gusti 2009. Syftet med att fastställa ett tidiga-
re datum för anteckningen om hemkommun 
är att säkerställa att ändringar som gäller ele-
vernas hemkommun vid insamlingen av upp-
gifter ska motsvara uppgifterna i befolk-
ningsregistret, som det kan ta ett tag att upp-
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datera. Elevens ålder bestäms enligt vilken 
ålder eleven är i vid utgången av 2009.   

71 §. Vissa avdrag för 2010. När statens 
budget förbereds för år 2010 reserverades det 
ett anslag till finansieringslagens 17 § utan 
att det var avsikt att minska summan från 
statsandel för kommunal service.  Därför fö-
reslås att ovannämnda minskingen inte görs 
finansår2010. 
 
1.2 Lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. Paragrafens 
1 mom. föreslås liksom för närvarande inne-
hålla föreskrifter om beviljande av finansie-
ring för sådan verksamhet som avses i de för-
fattningar som uppräknas i 1 mom. Den cen-
trala förändringen i förhållande till den gäl-
lande finansieringslagen utgörs av att bevil-
jandet av statsandel för driftskostnaderna för 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning, allmänna bibliotek, kommunernas 
kulturverksamhet och sådan grundläggande 
konstundervisning som finansieras per invå-
nare ska regleras i den föreslagna lagen om 
statsandel för kommunal basservice, dock 
med de undantag som anges i 2 §. 

Den finansiering som regleras i 1 mom. ska 
omfatta de statsandelar och statsunderstöd 
samt den övriga finansiering som beviljas för 
driftskostnader och anläggningsprojekt i an-
slutning till de verksamheter som avses i de 
nämnda lagarna. Finansiering kan beviljas 
kommuner, samkommuner, privata sam-
manslutningar och stiftelser samt statliga af-
färsverk. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar till sitt in-
nehåll 1 § 5 mom. i den gällande finansie-
ringslagen. Detta moment fogades till finan-
sieringslagen till följd av förnyelsen av sy-
stemet för finansiering av investeringar som 
hänför sig till yrkesutbildning och yrkes-
högskolor. Förnyelsen trädde i kraft vid in-
gången av år 2006. Denna bestämmelse utgör 
ett undantag från det som bestäms om stats-
understöd för anläggningsprojekt i paragra-
fens 1 mom. 

Enligt 3 mom. innehåller finansieringsla-
gen bestämmelser om kommunens kalkyle-

rade självfinansieringsandel av kostnaderna 
för sådan gymnasieutbildning, grundläggan-
de yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbild-
ning som hör till finansieringslagens tillämp-
ningsområde. 

2 §. Tillämpning av lagen i vissa fall. En-
ligt paragrafens 1 mom. ska den föreslagna 
lagen om statsandel för kommunal basservice 
tillämpas på statsandelen för driftskostnader-
na för förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning, allmänna bibliotek, kom-
munernas kulturverksamhet och sådan grund-
läggande konstundervisning som finansieras 
enligt antalet invånare. Till den del finansie-
ringen av de verksamheter som regleras i la-
gen om grundläggande utbildning, biblio-
tekslagen, lagen om kommunernas kultur-
verksamhet och lagen om grundläggande 
konstundervisning inte omfattas av tillämp-
ningsområdet för den föreslagna lagen om 
statsandel för kommunal basservice, ska fi-
nansieringslagen emellertid fortsättningsvis 
tillämpas på dessa verksamheter. 

I paragrafens 2 mom. uppräknas de verk-
samheter som avses i lagen om grundläggan-
de utbildning och vars finansiering ska regle-
ras i finansieringslagen. Statsandelarna för 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning ska inte längre beviljas kommuner-
na på basis av elevantalet i den kommun som 
ordnar utbildningen, utan i huvudsak på basis 
av elevåldersklasserna (6—15-åringar) i var-
je kommun. Av de tjänster som regleras i la-
gen om grundläggande utbildning ska således 
de tjänster som berör yngre eller äldre ål-
dersklasser än elevåldersklasserna fortsätt-
ningsvis finansieras med stöd av finansie-
ringslagen. Vissa sådana elevspecifika tillägg 
och tillägg som beviljas enligt prövning, vil-
ka inte kan vara invånarrelaterade, ska likaså 
regleras i finansieringslagen. Av de verk-
samheter i anslutning till förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen 
som omfattas av kostnadsfördelningen mel-
lan staten och kommunen gäller detta sådan 
påbyggnadsundervisning som enligt 5 § i la-
gen om grundläggande utbildning (628/1998) 
ges dem som slutfört den grundläggande ut-
bildningens lärokurs och sådan grundläggan-
de utbildning för andra än läropliktiga som 
avses i 46 § i lagen om grundläggande ut-
bildning. Detsamma gäller driftskostnaderna 
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för undervisningen för sådana elever som 
omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 
2 mom. i lagen om grundläggande utbild-
ning, de tilläggskostnader som orsakas av 
undervisningen för handikappade elever, det 
tillägg som beviljas för flexibel grundläg-
gande utbildning, det tillägg som beviljas för 
sådan grundläggande utbildning som ordnas 
vid internatskolor och den skolhemsförhöj-
ning som betalas till privata anordnare av 
skolhemsundervisning. Vidare ska finansie-
ringslagen innehålla bestämmelser om finan-
siering av sådan förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning som ordnas utom-
lands och som inte omfattas av kostnadsför-
delningen mellan staten och kommunerna. 
Finansieringslagen ska också innehålla före-
skrifter om finansiering av sådan förberedan-
de undervisning som enligt 5 § i lagen om 
grundläggande utbildning ordnas för invand-
rare före den grundläggande utbildningen. 
Finansieringen av sådan morgon- och efter-
middagsverksamhet som avses i lagen om 
grundläggande utbildning ska likaså regleras 
i finansieringslagen. Utöver detta ska finan-
sieringslagen innehålla bestämmelser om 
statsunderstöd som beviljas för sådana an-
läggningsprojekt som hänför sig till den 
grundläggande utbildningen samt om stats-
understöd som beviljas enligt prövning och 
andra statsunderstöd som beviljas sådana 
privata anordnare av grundläggande utbild-
ning som avses i 7 § i lagen om grundläg-
gande utbildning. 

Föreskrifterna om den finansiering som av-
ses i lagen om grundläggande konstundervis-
ning ska likaså fördelas mellan två olika la-
gar, på grund av de olika grunderna för fast-
ställande av statsandelen. Av de verksamhe-
ter som avses i lagen om grundläggande 
konstundervisning ska sådan grundläggande 
konstundervisning som finansieras enligt an-
talet kommuninvånare i fortsättningen finan-
sieras med stöd av lagen om statsandel för 
kommunal basservice. Sådan grundläggande 
konstundervisning som enligt 11 § 3 mom. i 
lagen om finansiering av grundläggande 
konstundervisning finansieras enligt antalet 
undervisningstimmar ska däremot fortsätt-
ningsvis finansieras med stöd av finansie-
ringslagen, både när det gäller den statsandel 
som beviljas för verksamhetens driftskostna-

der och statsunderstödsfinansieringen, bl.a. 
det statsunderstöd som beviljas för anlägg-
ningsprojekt. 

Föreskrifterna om den statsandel som be-
viljas kommunerna för driftskostnaderna för 
sådana allmänna bibliotek som avses i biblio-
tekslagen ska överföras till den föreslagna 
lagen om statsandel för kommunal basservi-
ce. Det statsunderstöd som beviljas kommu-
nerna för sådana centralbiblioteks- och land-
skapsbiblioteksuppgifter som avses i 4 § i 
bibliotekslagen och för utvecklings- och för-
söksverksamhet samt för anläggningsprojekt 
i anslutning till allmänna bibliotek ska emel-
lertid regleras i finansieringslagen. Det före-
slås även att de höjningar av priserna per en-
het som enligt prövning kan beviljas för cen-
tralbiblioteks- och landskapsbiblioteksupp-
gifter ska omvandlas till statsunderstöd. 

Statsandelen för sådan kulturverksamhet 
som avses i lagen om kommunernas kultur-
verksamhet ska regleras i lagen om statsandel 
för kommunal basservice. Finansieringslagen 
ska innehålla bestämmelser om beviljande av 
statsunderstöd för anläggningsprojekt som 
hänför sig till sådana lokaler som behövs för 
kulturverksamhet samt för försöks- och ut-
vecklingsprojekt. 

3 §. Definitioner. Denna paragraf föreslås 
innehålla föreskrifter om innebörden av de 
definitioner som används i finansieringsla-
gen. I 1 och 2 punkten ska definitionen av 
undervisnings- och kulturverksamhet justeras 
så att den överensstämmer med de verksam-
heter som regleras i lagen. 

Enligt 1 punkten avses med undervisnings-
verksamhet anordnande av verksamhet enligt 
de lagar som nämns i 1 § 1—4 punkten samt 
anordnande av verksamhet som avses i 2 § 
2 mom. och 3 mom. 1 punkten. 

Enligt paragrafens 2 punkt avses med kul-
turverksamhet anordnande av verksamhet en-
ligt de lagar som nämns i 1 § 5—8 punkten 
samt anordnande av verksamhet som avses i 
2 § 3 mom. 2 punkten. 

Enligt definitionen i paragrafens 3 punkt 
avses med en privat utbildningsanordnare el-
ler anordnare av annan verksamhet en regi-
strerad sammanslutning, en stiftelse, ett stat-
ligt affärsverk och universitet. 

4 §. Förhållandet till lagen om statsandel 
för kommunal basservice. På finansiering av 
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undervisnings- och kulturverksamhet tilläm-
pas enligt paragrafen de bestämmelser i lagen 
om statsandel för kommunal basservice som 
särskilt anges i denna lag eller i lagen om 
statsandel för kommunal basservice. 

 
2 kap. Finansiering av driftskostna-

der 

5 §. Grunden för beräkning av finansie-
ringen. Denna paragraf innehåller bestäm-
melser om de beräkningsgrunder på basis av 
vilka finansieringen bestäms för de olika 
verksamheter som enligt 1 och 2 § i lagför-
slaget hör till lagens tillämpningsområde. Be-
räkningsgrunderna utgörs av antalen stude-
rande, elever, undervisningstimmar, ledda 
timmar, kommuninvånare och kalkylerade 
årsverken samt av de priser per enhet som 
bestämts för dessa. Till sitt innehåll överens-
stämmer paragrafen i huvudsak med de 
grunder som föreskrivs för finansieringen av 
driftskostnader som hänför sig till undervis-
nings- och kulturverksamhet i 5 § i den gäl-
lande finansieringslagen, med undantag för 
de föreskrifter om grunderna för finansiering 
av förskoleundervisning, grundläggande ut-
bildning, grundläggande konstundervisning, 
allmänna bibliotek och kulturverksamhet 
som har överförts till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. I 3 och 4 punkten i pa-
ragrafen har man beaktat grunderna för fi-
nansiering av den verksamhet enligt lagen 
om grundläggande utbildning som regleras i 
finansieringslagen. 

6 §. Kommunens statsandel och grunden 
för statsandelen för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och yrkes-
högskolor. Denna paragraf ska innehålla be-
stämmelser om kommunens statsandel och 
om beräknandet av grunden för statsandelen 
för gymnasieutbildning, grundläggande yr-
kesutbildning och yrkeshögskolor. 

I paragrafen inkluderas också de bestäm-
melser som finns i 6 och 8 § i den gällande 
finansieringslagen och som gäller sådana 
verksamheter vars finansiering fortsättnings-
vis ska skötas inom undervisningsministeri-
ets förvaltningsområde. 

Grunden för kommunens statsandel ska be-
räknas på basis av antalet studerande inom 
den utbildning som ordnats av kommunen. 

Kommunens statsandel ska beräknas på 
samma sätt som föreskrivs i den gällande la-
gen, dvs. genom att den grund för statsande-
len som beräknats för kommunen enligt 
2 mom. minskas med kommunens självfinan-
sieringsandel som beräknats enligt 8 §. Enligt 
2 mom. fås grunden för kommunens statsan-
del genom sammanräkning av grunderna för 
statsandelarna för de utbildningsformer som 
uppräknas i paragrafen (kommunal gymna-
sieutbildning, grundläggande yrkesutbildning 
och yrkeshögskoleutbildning). Förutom för 
de verksamheter som anges i paragrafen be-
viljas kommunerna också finansiering för yr-
kesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsut-
bildning, grundläggande konstundervisning 
som finansieras enligt antalet undervisnings-
timmar, idrottsverksamhet och ungdomsarbe-
te samt för musei-, teater- och orkesterverk-
samhet. För dessa verksamheter beviljas 
kommunerna statsandelar till ett belopp som 
motsvarar en viss procentuell andel av pro-
dukten av det fastställda antalet undervis-
ningstimmar eller årsverken eller invånaran-
talet och det pris per enhet som bestämts för 
varje prestation. 

7 §. Finansiering av gymnasieutbildning 
och grundläggande yrkesutbildning som ord-
nas av samkommuner och privata utbild-
ningsanordnare samt finansiering av yrkes-
högskolor. Enligt 1 mom. i denna paragraf 
ska samkommuner och privata utbildnings-
anordnare beviljas finansiering för drifts-
kostnaderna för gymnasier, grundläggande 
yrkesutbildning och yrkeshögskolor till ett 
belopp som motsvarar statsandelsgrunden 
och som beräknats på det sätt som föreskrivs 
i 6 § 2 mom. Kommunernas kalkylerade 
självfinansieringsandel av den utbildning 
som ordnas av samkommuner och privata ut-
bildningsanordnare beaktas i samband med 
kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för undervisningsverksam-
heten som fastställs enligt 8 §. Det ska fortfa-
rande inte finnas några sådana särskilda be-
talningsandelar som åläggs elevens hem-
kommun. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar till sitt in-
nehåll 7 § 2 mom. i den gällande finansie-
ringslagen. Enligt detta moment ska statsan-
delen för en sådan privat utbildningsanordna-
re som med stöd av 4 § i gymnasielagen så-
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som särskild utbildningsuppgift har ålagts att 
ordna gymnasieutbildning på något annat 
språk än finska eller svenska fastställas som 
en viss procentuell andel av produkten av an-
talet studerande och priset per enhet i fråga 
om sådana studerande som enligt lagen om 
hemkommun (201/1994) inte har hemkom-
mun i Finland. Till dessa skolor hör Engelska 
skolan som finns i Helsingfors, Tyska skolan 
i Helsingfors och Internationella skolan i 
Helsingfors. 

8 §. Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 
yrkesutbildning och yrkeshögskolor. Paragra-
fens 1 mom. ska innehålla bestämmelser om 
den procentsats med vilken kommunerna del-
tar i de kostnader för undervisningsverksam-
heten som anges i 6 och 7 §. Enligt 1 mom. 
ska procentsatsen för kommunernas självfi-
nansieringsandel av driftskostnaderna för un-
dervisningsverksamheten under åren 2008—
2011 vara 58,11. Storleken av kommunernas 
självfinansieringsandel utvisar omvänt stats-
andelens belopp, som för undervisningsverk-
samhetens del motsvarar 41,98 procent av 
det belopp som utgör grund för finansiering-
en. Kommunens självfinansieringsandel be-
räknas så att det belopp som beräknats enligt 
2 och 3 mom. divideras med landets invånar-
antal och det därigenom erhållna beloppet 
multipliceras med kommunens invånarantal. 

Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 9 § i 
den gällande finansieringslagen, med undan-
tag för föreskrifterna om grundläggande ut-
bildning och allmänna bibliotek, eftersom 
dessa inte längre beaktas då kommunens 
självfinansieringsandel bestäms enligt finan-
sieringslagen. De priser per enhet som enligt 
den föreslagna lagen ska läggas till grund för 
finansieringen av undervisnings- och kultur-
verksamhet ska liksom för närvarande grun-
da sig på de faktiska kostnaderna. Kommu-
nernas självfinansieringsandel ska fastställas 
för en viss tid i sänder. Procentsatsen ska re-
gleras särskilt i lag i samband med att kost-
nadsfördelningen mellan staten och kommu-
nerna ses över. Ändringen av den procentsats 
som fastställs för kommunernas självfinansi-
eringsandel i samband med justeringen av 
kostnadsfördelningen ska beredas i anslut-
ning till basserviceprogramförfarandet. Pri-
serna per enhet beräknas på basis av de fak-

tiska kostnaderna vart fjärde år och indexju-
steras årligen. På samma sätt som för närva-
rande ska också ändringar i verksamhetens 
omfattning och art beaktas då priserna per 
enhet beräknas. 

I 2 mom. 1 och 2 punkten finns föreskrifter 
om vad som ska beaktas vid beräkningen av 
kommunens självfinansieringsandel, utöver 
kommunernas statsandelsgrunder. 

I 3 mom. 1—3 punkten finns bestämmelser 
om vilka studerande eller belopp som där-
emot inte ska beaktas vid beräkningen av 
kommunens självfinansieringsandel. Jämfört 
med vad som bestäms i den gällande 9 § har 
omnämnandet av elever som får sådan förbe-
redande undervisning för den grundläggande 
utbildningen som avses i lagen om grundläg-
gande utbildning slopats ur momentet. 
Kommunens självfinansieringsandel som be-
räknas enligt finansieringslagen omfattar 
nämligen inte längre kostnader för grundläg-
gande utbildning. 

9 §. Finansiering av fristående examina i 
vissa fall. Denna paragraf ska innehålla före-
skrifter om finansiering av fristående exami-
na. Angående finansieringen av examina som 
avläggs i anslutning till utbildning som enligt 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning för-
bereder för sådana yrkesinriktade grundexa-
mina som avläggs i form av fristående exa-
mina gäller det som bestäms om finansiering 
av grundläggande yrkesutbildning i 25 §. Det 
per studerande bestämda pris per enhet som 
fastställts för utbildningsanordnaren omfattar 
nämligen också de kostnader som föranleds 
av dessa fristående examina. Om en yrkesin-
riktad grundexamen avläggs utan förbere-
dande utbildning, tillämpas det som bestäms 
om finansiering av fristående examina som 
avläggs utan förberedande utbildning på fi-
nansieringen av examen. I 48 § i lagförslaget 
finns bestämmelser om beviljande av stats-
understöd för kostnader som orsakas av an-
ordnandet av fristående examina. Förslaget 
medför inte någon förändring i förhållande 
till nuläget. 

10 §. Statsandelen för driftskostnaderna för 
yrkesinriktad tilläggsutbildning. Denna para-
graf motsvarar till sitt innehåll 11 § i den gäl-
lande finansieringslagen. Momentens ord-
ningsföljd har emellertid ändrats så att para-
grafen bättre stämmer överens med den nya 
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27 §. Som grund för beräkningen av statsan-
delen för yrkesinriktad tilläggsutbildning an-
vänds inte de kostnader som hänför sig till 
verksamhetsformen i fråga, utan det genom-
snittliga pris per enhet som fastställs för 
grundläggande yrkesutbildning enligt 23 § i 
finansieringslagen. I avvikelse från vad som 
gäller i fråga om grundläggande yrkesutbild-
ning utjämnas emellertid inte priserna per 
enhet för olika utbildningsområden till ett 
medelpris, utan graderingarna görs direkt i 
det genomsnittliga priset per enhet. Procent-
satserna för statsandelarna för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning är 85,60 och 47,23. 

Paragrafens 2 mom. innehåller föreskrifter 
om finansieringen av sådan tilläggsutbildning 
som ordnas i form av läroavtalsutbildning 
och 3 mom. innehåller bestämmelser om den 
finansiering som beviljas för särskilda yrkes-
läroanstalter. Omnämnandet av antalet stu-
dieveckor ska strykas ur 3 mom., eftersom 
endast enheten undervisningstimmar i prakti-
ken används vid särskilda yrkesläroanstalter. 

11 §. Finansiering av påbyggnadsunder-
visning enligt lagen om grundläggande ut-
bildning. Den finansiering som beviljas med 
stöd av lagen om statsandel för kommunal 
basservice omfattar inte sådan grundläggande 
utbildning som ordnas i form av påbygg-
nadsundervisning, som en s.k. tionde klass. 
Därför ska kommunen, samkommunen eller 
en privat utbildningsanordnare som har fått 
tillstånd att ordna grundläggande utbildning 
med stöd av finansieringslagen beviljas fi-
nansiering för sådan påbyggnadsundervis-
ning som avses i 5 § i lagen om grundläg-
gande utbildning. Även om grunderna för 
fastställandet av finansieringen för grundläg-
gande utbildning förnyas, är avsikten att ni-
vån på den finansiering som beviljas för på-
byggnadsundervisning i genomsnitt ska bi-
behållas på nuvarande nivå. Finansieringen 
ska likaså fortsättningsvis vara elevrelaterad. 
Därför föreslås det att det belopp som bevil-
jas för finansiering av påbyggnadsundervis-
ning ska bindas vid beloppet av grunddelen 
för den hemkommunersättning som finans-
ministeriet årligen fastställer med stöd av 
37 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice. Detta belopp ska multipliceras 
med talet 1,21 och därefter multipliceras med 
antalet elever inom påbyggnadsundervis-

ningen. Grunden/grunddelen? för hemkom-
munersättningen ska fortsättningsvis (t.ex. 
för samkommuners del) bestämmas enligt 
den kommun där utbildningsanordnarens 
grundläggande utbildning huvudsakligen 
ordnas. 

12 §. Finansiering av förberedande under-
visning som ordnas för invandrare före den 
grundläggande utbildningen. Enligt den fö-
reslagna paragrafen ska kommunen, sam-
kommunen eller en privat utbildningsanord-
nare som fått tillstånd att ordna grundläggan-
de utbildning beviljas finansiering för sådan 
förberedande undervisning som enligt 5 § i 
lagen om grundläggande utbildning ordnas 
för invandrare före den grundläggande ut-
bildningen. Finansieringens belopp fås ge-
nom att grunddelen för den hemkommuner-
sättning som enligt 37 § i lagen om statsandel 
för kommunal basservice har fastställts för 
den grundläggande utbildningen i den kom-
mun där undervisningen huvudsakligen ord-
nas, multiplicerad med talet 2,39, multiplice-
ras med antalet studerande.  Den finansiering 
som för närvarande beviljas för den nämnda 
utbildningen i efterskott ska slopas. Finansie-
ringens nivå ska i genomsnitt bibehållas på 
nuvarande nivå. 

13 §. Finansiering av förskoleundervisning 
och grundläggande utbildning för andra än 
läropliktiga. Denna paragraf föreslås inne-
hålla bestämmelser om den finansiering som 
ska beviljas kommuner, samkommuner och 
privata utbildningsanordnare för sådan 
grundläggande utbildning som ordnas för 
andra än läropliktiga och som inte omfattas 
av lagen om statsandel för kommunal basser-
vice. Den finansiering som regleras i lagen 
om statsandel för kommunal basservice är 
nämligen anknuten till vissa åldersklasser. 
Med stöd av 1 mom. ska finansiering beviljas 
för sådana femåriga förskolelever som om-
fattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 
2 mom. i lagen om grundläggande utbildning 
samt för andra än läropliktiga elever. Finan-
sieringen ska fortsättningsvis vara elevrelate-
rad och finansieringens belopp ska i genom-
snitt bibehållas på nuvarande nivå. Inom det 
nya systemet för finansiering av grundläg-
gande utbildning ska finansieringens belopp 
motsvara grunddelen av den hemkommuner-
sättning som enligt 37 § i lagen om statsandel 
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för kommunal basservice fastställts för den 
kommun som ordnar utbildningen, vilken 
först multipliceras med talet 1,35 och däref-
ter multipliceras med elevantalet. 

När det gäller sådan utbildning för vuxna 
som avses i 46 § 1 mom. i lagen om grund-
läggande utbildning ska grunddelen av den 
hemkommunersättning som avses i 1 mom. 
minskas med 49 procent. I likhet med vad 
som bestäms i 5 § 1 mom. i den gällande fi-
nansieringsförordningen gäller minskningen 
dock inte i fråga om studerande vid en inter-
natskola. Minskningen gäller inte heller så-
dana femåriga förskolelever som omfattas av 
förlängd läroplikt. 

Paragrafens 4 mom. föreslås innehålla fö-
reskrifter om grunderna för finansiering av 
sådana enskilda läroämnen som hör till den 
grundläggande utbildningen. Undervis-
ningsministeriet ska årligen inom ramen för 
statsbudgeten fastställa det pris per enhet 
som avses i momentet. De studier som hör 
till den grundläggande utbildningen för vux-
na består enligt statsrådets förordning 
(1435/2001) av obligatoriska och valfria kur-
ser i olika ämnen och grupper av ämnen. Den 
grundläggande utbildningen omfattar minst 
44 kurser. Det föreslås att den omvandlings-
modell som sedan ingången av år 2009 till-
lämpas vid omvandling av ämnesstudier 
inom gymnasieutbildningen också ska an-
vändas då slutförda läroämnen omvandlas till 
ett visst antal studerande. Avsikten är att man 
genom förordning av statsrådet ska bestäm-
ma att sådana slutförda läroämnen som avses 
i 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande ut-
bildning i efterhand ska omvandlas till ett 
kalkylerat elevantal, genom att antalet slut-
förda läroämnen divideras med talet 15. Med 
ett läroämne avses alla de kurser som hör till 
ämnet. Som multiplikatorelevantal används 
det antal elever som motsvarar antalet slut-
förda kurser under det läsår som föregår be-
räkningsåret. Finansieringen ska inte justeras 
i efterhand. 

14 §. Förhöjning för elever som omfattas 
av förlängd läroplikt inom den grundläggan-
de utbildningen. Denna paragraf innehåller 
föreskrifter om den förhöjning som beviljas 
för elever som omfattas av förlängd läroplikt 
inom den grundläggande utbildningen. Ut-
över den statsandel och finansiering som en-

ligt lagen om statsandel för kommunal bas-
service och 13 § i denna lag beviljas för så-
dan utbildning som hänför sig till den 11-
åriga läroplikt som avses i 25 § 2 mom. i la-
gen om grundläggande utbildning, beviljas 
dessutom finansiering i form av en förhöj-
ning för elever som omfattas av förlängd lä-
roplikt. Förhöjningen beräknas genom att det 
grundpris som avses i 54 § i lagen om 
statsandel för kommunal basservice, multi-
plicerat med 2,41, multipliceras med antalet 
elever inom den nämnda utbildningen och 
utökas med grundpriset för den grundläggan-
de utbildningen, multiplicerat med 1,45, mul-
tiplicerat med antalet gravt handikappade 
elever. 

15 §. Tillägg för internatskola och skol-
hemsförhöjning. Bestämmelsen i 1 mom. 
överensstämmer både med avseende på sitt 
innehåll och med avseende på tilläggets be-
lopp med vad som föreskrivs om det gällande 
tillägget för internatskola. Tillägg för inter-
natskola beviljas i huvudsak för studerande 
som får grundläggande utbildning vid en 
folkhögskola. För elever som får inkvartering 
och måltider vid en internatskola som ger så-
dan utbildning som avses i lagen om grund-
läggande utbildning beviljas kommunen, 
samkommunen eller en privat utbildningsan-
ordnare ett belopp som motsvarar 26 procent 
av det genomsnittliga pris per enhet som fö-
reskrivs för grundläggande yrkesutbildning i 
23 § i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet. 

Med stöd av 2 mom. kompenseras de kost-
nader som privata utbildningsanordnare or-
sakas av skolhemsundervisning, genom att 
utbildningsanordnarna fortsättningsvis ska 
beviljas tilläggsfinansiering till ett belopp 
som motsvarar det som föreskrivs i 5 § 
2 mom. i den gällande finansieringsförord-
ningen. Tillägget ska vara bundet vid det 
grundpris som avses i 54 § i lagen om 
statsandel för kommunal basservice, vilket 
ska multipliceras med talet 1,51 och med an-
talet elever som får skolhemsundervisning. 
För närvarande finns det två sådana skolhem 
som avses i detta moment och de tillägg som 
betalas till dem uppgår till ca 1 miljon euro. 

16 §. Tillägg för flexibel grundläggande 
utbildning. Den finansiering som regleras i 
lagen om statsandel för kommunal basservice 
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omfattar den s.k. basfinansieringen av drifts-
kostnaderna för grundläggande utbildning. 
Med hjälp av det tillägg som beviljas för 
flexibel grundläggande utbildning ersätts de 
kostnader som utbildningsanordnarna orsa-
kas av denna verksamhet. Den flexibla 
grundläggande utbildningen är avsedd att 
minska antalet elever som avbryter sin skol-
gång. I jämförelse med kostnaderna för den 
grundläggande utbildningen medför den flex-
ibla grundläggande utbildningen högre kost-
nader i och med att den ordnas i form av 
smågrupper i skolan, på arbetsplatser och i 
andra inlärningsmiljöer. Dessutom innefattar 
den flexibla grundläggande utbildningen 
stöd- och handledningstjänster, mångprofes-
sionellt samarbete samt verksamhet för ut-
vecklande av arbetsplatsnätverket. Utgångs-
punkten är att tillägget för flexibel grundläg-
gande utbildning ska täcka de kalkylerade 
kostnaderna för verksamheten. Sedan år 2006 
har denna verksamhet finansierats med hjälp 
av statsunderstöd. För utbildningsanordnarna 
ska det vara frivilligt att ordna flexibel 
grundläggande utbildning för elever i årskur-
serna 7—9. Utbildningsanordnaren beslutar 
också själv i vilken omfattning flexibel 
grundläggande utbildning ordnas. Genom det 
tillägg som beviljas för flexibel grundläg-
gande utbildning förenklas och förtydligas 
den administrativa hanteringen av finansie-
ringen både hos utbildningsanordnarna och 
inom statsförvaltningen. För utbildningsan-
ordnarna förbättrar detta förfarande också 
förutsebarheten i samband med planeringen 
av verksamheten och ekonomin. 

17 §. Inledande av verksamhet som privat 
anordnare av grundläggande utbildning. 
Den skyldighet att betala hemkommunersätt-
ning som föreskrivs i 37 § i lagen om 
statsandel för kommunal basservice fastställs 
på basis av elevernas hemkommun vid ut-
gången av året före det år som föregår fi-
nansåret. Detta innebär att privata anordnare 
av grundläggande utbildning som fått till-
stånd att ordna sådan utbildning får hem-
kommunersättning först ett och ett halvt år 
efter att de inlett sin verksamhet. Därför före-
slås denna paragraf innehålla föreskrifter om 
den finansiering som en privat anordnare av 
grundläggande utbildning beviljas för inle-
dande och utvidgning av verksamheten för 

den tid för vilken anordnaren inte betalas 
hemkommunersättning. Grunden för finansi-
eringen ska vara bunden vid beloppet av 
hemkommunersättningen i den kommun där 
utbildningsanordnaren bedriver sin verksam-
het. 

18 §. Finansiering av grundläggande ut-
bildning som ordnas utomlands. Beloppet av 
den finansiering som beviljas utbildningsan-
ordnaren för sådan utbildning enligt lagen 
om grundläggande utbildning som ordnas ut-
omlands ska bindas vid det grundpris som 
fastställts för den grundläggande utbildning-
en enligt 54 § i lagen om statsandel för 
kommunal basservice, antingen som sådant 
eller höjt eller sänkt i enlighet med vad som 
bestäms i förordning av statsrådet. Avsikten 
är att man genom förordning av statsrådet 
ska föreskriva att grundpriset maximalt kan 
sänkas med 20 procent eller höjas med 
20 procent. Det erhållna priset ska därefter 
multipliceras med antalet studerande. 

19 §. Statsandelen för driftskostnaderna för 
morgon- och eftermiddagsverksamhet. Denna 
paragraf motsvarar till sitt innehåll 13 a § i 
den gällande finansieringslagen. En kommun 
som ordnar sådan morgon- och eftermid-
dagsverksamhet som avses i lagen om grund-
läggande utbildning beviljas för verksamhe-
tens driftskostnader i statsandel ett belopp 
som motsvarar 57 procent av det belopp som 
fås när det antal timmar som fastställts för 
denna verksamhet för kommunen som grund 
för beräkning av statsandelen multipliceras 
med det per timme bestämda priset per enhet. 

20 §. Statsandelen för driftskostnaderna för 
sådan grundläggande konstundervisning som 
finansieras enligt antalet undervisningstim-
mar. För driftskostnaderna för sådan grund-
läggande konstundervisning som finansieras 
enligt antalet undervisningstimmar beviljas 
kommuner, samkommuner, privata sam-
manslutningar och stiftelser som med stöd av 
11 § 3 mom. i lagen om grundläggande 
konstundervisning har beviljats rätt till 
statsandel enligt antalet undervisningstimmar 
i statsandel 57 procent av det belopp som fås 
när det antal undervisningstimmar som fast-
ställts som grund för beräkning av statsande-
len för utbildningsanordnaren för nämnda ut-
bildning multipliceras med det per undervis-
ningstimme bestämda priset per enhet. Denna 
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paragraf motsvarar till sitt innehåll 13 § i den 
gällande finansieringslagen. 

21 §. Statsandelen för driftskostnaderna för 
idrottsverksamhet och ungdomsarbete. Den-
na paragraf motsvarar till sitt innehåll 14 § i 
den gällande finansieringslagen. 

22 §. Statsandelen för driftskostnaderna för 
museer, teatrar och orkestrar. Denna para-
graf motsvarar till sitt innehåll 15 § i den gäl-
lande finansieringslagen. 

23 §. Genomsnittliga priser per enhet. I pa-
ragrafens 1 mom. uppräknas de utbildnings-
former vars genomsnittliga priser per enhet 
årligen ska fastställas genom förordning av 
statsrådet. Till dessa utbildningsformer hör 
gymnasieutbildning, grundläggande yrkesut-
bildning, yrkeshögskoleutbildning och sådan 
grundläggande konstundervisning som finan-
sieras per undervisningstimme. 

Paragrafens 1 mom. föreslås innehålla en 
hänvisning till 54 § 2 mom. och 57 § i lagen 
om statsandel för kommunal basservice. Des-
sa paragrafer innehåller föreskrifter om de 
förändringar som årligen ska beaktas vid be-
stämmandet av de genomsnittliga priserna 
per enhet. Till dessa förändringar hör liksom 
för närvarande de beräknade förändringarna i 
omfattningen och arten av statsandelsålig-
gandena, de beräknade förändringarna i kost-
nadsnivån, skillnaden mellan förändringarna 
i den faktiska kostnadsnivån under finansåret 
före fastställelseåret och den beräkning som 
gjorts för det nämnda året, samt justeringarna 
av kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna. En förändring i statsandels-
åliggandena ska beaktas om den följer av en 
lag eller förordning som gäller statsandels-
åliggandet i fråga, av en statlig myndighets 
föreskrifter som grundar sig på lag eller för-
ordning, eller av statsbudgeten. Avsikten är 
att de genomsnittliga priserna per enhet för 
finansåret i praktiken ska fastställas före ut-
gången av september varje år. 

Enligt 2 mom. ska undervisningsministeriet 
på basis av de genomsnittliga belopp som av-
ses i paragrafen bestämma de priser per enhet 
som läggs till grund för statsandelen för föl-
jande finansår. De kalkylerade grunderna för 
de statsandelar som utgående från priserna 
per enhet beräknats för varje utbildningsform 
ska sammanlagt motsvara de kalkylerade 
riksomfattande totalkostnader som beräknats 

på basis av de genomsnittliga priserna per 
enhet för varje utbildningsform. 

Genomsnittliga priser per enhet fastställs 
emellertid inte för sådan utbildning för vars 
del priserna per enhet inte graderas eller vars 
pris per enhet med stöd av lag är bundet t.ex. 
vid det genomsnittliga priset per enhet för 
grundläggande yrkesutbildning. 

24 §. Priserna per enhet för gymnasier. 
Denna paragraf motsvarar till sitt innehåll 
18 § i den gällande finansieringslagen. Enligt 
paragrafens 1 mom. ska priserna per enhet på 
samma sätt som för närvarande beräknas vart 
fjärde år på basis av de riksomfattande total-
kostnaderna för gymnasieutbildningen. Vid 
beräkningen av priserna per enhet beaktas 
emellertid inte de kostnader som orsakas av 
sådan gymnasieutbildning som ordnas utom-
lands eller studerande inom denna utbildning. 
I likhet med vad som gäller för närvarande 
ska 58 procent av det antal studerande som 
inlett studierna efter att de fyllt 18 år beaktas 
vid beräkningen. 

Bestämmelsen i 2 mom. ska preciseras med 
ett omnämnande av det nyckeltal som an-
vänds vid graderingen av antalet studerande, 
i enlighet med vad som bestäms närmare ge-
nom förordning av statsrådet. Momentet ska, 
i likhet med vad som gäller för närvarande, 
innehålla föreskrifter om bestämmandet av 
priset per enhet för privata utbildningsanord-
nare. Dessutom innehåller momentet en un-
dantagsbestämmelse. Priset per enhet ska i 
regel bestämmas på basis av priset per enhet i 
den kommun där utbildningen huvudsakligen 
ordnas. För undervisning som ordnas utom-
lands bestäms priset per enhet genom att det 
genomsnittliga pris per enhet som föreskrivs 
för gymnasieutbildning med stöd av 23 § 
graderas i enlighet med vad som bestäms ge-
nom förordning av statsrådet och vad under-
visningsministeriet föreskriver med stöd av 
förordningen. Undervisningsministeriet kan 
dessutom på basis av en särskild utbildnings-
uppgift som ålagts utbildningsanordnaren el-
ler av andra särskilda skäl höja priset per en-
het. Närmare bestämmelser om gradering och 
beräkning av priserna per enhet ska utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

Paragrafens 3 mom. föreslås innehålla en 
motsvarande bestämmelse som för närvaran-
de ingår i 7 § i finansieringsförordningen. 
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Denna bestämmelse gäller höjning av priset 
per enhet för sådana elever som får inkvarte-
ring och måltider vid en internatskola i det 
fall då en anordnare av gymnasieutbildning 
med stöd av 4 § 3 mom. i gymnasielagen 
(629/1998) har ålagts ordna gymnasieutbild-
ning vid en internatskola. Avsikten är, i en-
lighet med vad som föreskrivs i den gällande 
förordningen, att man genom förordning av 
statsrådet ska bestämma att priset per enhet 
för dessa elever ska höjas med ett belopp 
som motsvarar 26 procent av det genomsnitt-
liga pris per enhet som fastställts för yrkesut-
bildning med stöd av 24 § i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet. 

Enligt 4 mom. ska priserna per enhet lik-
som för närvarande bestämmas så att de be-
lopp som fås när de priser per enhet som be-
räknats för utbildningsanordnarna multiplice-
ras med antalet studerande hos utbildnings-
anordnarna sammanlagt motsvarar de riks-
omfattande totalkostnader som avses i 
1 mom. 

Enligt 5 mom. ska priserna per enhet under 
andra år än de som nämns i 1 mom. beräknas 
i enlighet med vad som bestäms i denna pa-
ragraf, dock på basis av de totalkostnader 
som utretts vid beräkningen av priserna per 
enhet för det år som avses i 1 mom. 

Paragrafens 6 mom. föreslås innehålla fö-
reskrifter om priset per enhet för studerande 
som inlett gymnasieutbildning efter att de 
fyllt 18 år. Priset per enhet för dessa stude-
rande motsvarar 58 procent av det per stude-
rande bestämda pris per enhet som fastställts 
för utbildningsanordnaren i fråga. Ett undan-
tag utgörs dock av studerande vid inter-
natskolor. Vidare ska ministeriet fortsätt-
ningsvis på basis av en särskild utbildnings-
uppgift som ålagts utbildningsanordnaren el-
ler av någon annan särskild orsak kunna höja 
priset per enhet. 

Enligt 7 mom. ska närmare bestämmelser 
om beräknandet av priserna per enhet utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
enligt 8 mom. även, i likhet med vad som 
gäller för närvarande, bestämmelser om de 
grunder enligt vilka läroämnen som slutförs i 
enlighet med 20 § 3 mom. i gymnasielagen 
ska omvandlas till studerandeantal och beak-

tas i antalet sådana studerande som avses i 
1 och 5 mom. i denna paragraf, vilka har in-
lett studierna efter det att de fyllt 18 år. 

25 §. Priserna per enhet för grundläggan-
de yrkesutbildning. Paragrafens 1 mom. ska 
innehålla föreskrifter om beräkningen av pri-
serna per enhet för yrkesutbildning på basis 
av de faktiska kostnaderna under det år då 
kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna justeras samt under andra år. 
Vid beräkningen utgår man från yrkesutbild-
ningsanordnarnas faktiska riksomfattande to-
talkostnader och antalet studerande under 
året före det år som föregår det då kostnader-
na justeras. I paragrafen preciseras definitio-
nen av den utbildning som hänför sig till yr-
kesutbildningens kostnadsgrund. De riksom-
fattande totalkostnaderna för yrkesutbildning 
innefattar kostnaderna för sådan läroplansba-
serad utbildning som avses i lagen om yrkes-
utbildning och som leder till en yrkesinriktad 
grundexamen, sådan utbildning som avses i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och 
som förbereder inför en yrkesinriktad grund-
examen som avläggs i form av en fristående 
examen, undervisning och handledning som 
ordnas för handikappade studerande i trä-
nings- och rehabiliteringssyfte, förberedande 
utbildning som ordnas för invandrare inför 
den grundläggande yrkesutbildningen, ut-
bildning som orienterar och förbereder inför 
yrkesutbildningen (yrkesstarten) (RP 
107/2009) samt för utbildning vid hushålls-
skolor. Förslaget medför inte någon ändring i 
förhållande till nuläget. Enligt 1 § i den gäl-
lande finansieringslagen gäller i fråga om fi-
nansiering av utbildning som förbereder för 
en sådan yrkesinriktad grundexamen som av-
läggs genom en fristående examen det som 
bestäms om finansiering av grundläggande 
yrkesutbildning. Enligt lagförslaget ska fi-
nansieringen av nämnda utbildning regleras i 
denna paragraf. Till de riksomfattande total-
kostnaderna hänförs däremot inte kostnader 
som orsakas av läroavtalsutbildning. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla be-
stämmelser om beräknande av de per stude-
rande bestämda priserna per enhet för olika 
utbildningsområden. De riksomfattande to-
talkostnaderna för varje utbildningsområde 
ska, liksom för närvarande, innefatta de av-
skrivningar som yrkesutbildningsanordnarna 
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gjort enligt bokföringen. De kostnader som 
fastställs för utbildningsområdena ska där-
emot inte, i avvikelse från vad som gäller för 
närvarande, innefatta kostnaderna för sådan 
förberedande utbildning inför den grundläg-
gande yrkesutbildningen som avses i 1 mom. 
Priserna per enhet ska liksom för närvarande 
graderas på basis av specialundervisning och 
andra faktorer som inverkar på kostnaderna 
för utbildningen samt på basis av utbildning-
ens resultat. Närmare bestämmelser om gra-
deringen av priserna per enhet ska utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

I momentet föreskrivs det att den finansie-
ringsandel som bestäms på basis av verk-
samhetens resultat ska motsvara högst tre 
procent av de riksomfattande totalkostnader 
som läggs till grund för beräkningen av pri-
serna per enhet. 

Enligt momentet ska priserna per enhet 
fortsättningsvis graderas på basis av syssel-
sättningen, övergången till fortsatta studier, 
avbrutna studier och studietiderna samt på 
basis av omständigheter som berör persona-
len (personalens behörighet och åtgärder för 
personalutveckling). Den resultatbaserade fi-
nansieringen utgör en del av den kalkylerade 
finansieringen och den ska liksom för närva-
rande grunda sig på de resultatfinansierings-
mätare som beskriver verksamhetens resultat 
och på det resultatindex som beräknas på ba-
sis av mätarna. Det föreslås att man genom 
förordning av statsrådet ska föreskriva att 
sysselsättningsmätaren, mätaren för fortsatta 
studier, mätaren för avbrutna studier och 
genomströmningsmätaren ska slås samman 
till en ny resultatmätare, vars viktning vid be-
räkningen av resultatindexet ska vara ca 
90 procent. Populationen ska också omfatta 
studerande som avlägger en yrkesinriktad 
grundexamen i form av läroavtalsutbildning 
och studerande inom sådan utbildning som 
förbereder för en fristående examen. När det 
gäller den nya resultatmätaren ska populatio-
nen för alla mätares del bestå av studerande 
och inte av utexaminerade, vilket är fallet för 
närvarande. Vid beräkningen av värdena ska 
populationen vara densamma i fråga om alla 
delområden som hör till mätaren. Enligt den 
nya mätaren granskas studerandena inom en 
viss utbildning som leder till en yrkesinriktad 
grundexamen hos en utbildningsanordnare 

vid en viss tidpunkt (t.ex. hösten 2003) och 
situationen för dessa personer 3 ½ år senare 
(i slutet av år 2006). Mätaren ger information 
om i vilken utsträckning utbildningen har av-
brutits och om omfattningen avlagda exami-
na samt om sysselsättningssituationen (dvs. 
huruvida en person är sysselsatt, arbetslös el-
ler studerande). Studerandena indelas i föl-
jande fem kategorier: personer som avlagt 
examen och har arbete (utexaminerad, sys-
selsatt), personer som avlagt examen och be-
driver fortsatta studier (utexaminerad, fort-
sättningsstuderande), personer som avlagt 
examen men inte har arbete (utexaminerad, 
passiv), personer som inte avlagt examen 
men har arbete (outexaminerad, sysselsatt) 
samt personer som inte avlagt examen och 
inte har arbete (outexaminerad, passiv). 

På grund av det begränsade antalet iaktta-
gelser kan resultatindexet av statistiska skäl 
fortfarande inte räknas ut för alla utbild-
ningsanordnare, men den mängd som lämnas 
utanför beräkningen kommer att vara mindre 
än vad den är för närvarande. Målet med ut-
vecklandet av resultatmätarna är att man ska 
kunna bedöma resultatet av utbildningsan-
ordnarens verksamhet utgående från i vilken 
utsträckning utbildningsanordnaren dels har 
kunnat öka studerandenas färdigheter att få 
arbete eller avlägga examen, dels lyckats 
eliminera dröjsmål vid studierna och minska 
frekvensen för avbrutna studier. Utbildnings-
anordnaren ska belönas för resultat som hän-
för sig till sådana faktorer som utbildnings-
anordnaren själv har kunnat påverka. Vid be-
räkningen av mätarvärdena beaktas därför i 
större omfattning än för närvarande också 
sådana bakgrundsfaktorer som t.ex. inverkar 
på sannolikheten för att studerandena kom-
mer att avlägga examen eller få arbete. Till 
dessa bakgrundsfaktorer hör egenskaper som 
hänför sig till studerandena (modersmål, kön 
och familjetyp, medeltalet i läseämnen på 
grundskolans avgångsbetyg, studerandens ål-
der), faktorer som hänför sig till examen 
(vilken termin studierna inletts, studieområ-
det, studerande i specialundervisning, gym-
nasiestudier, läroavtalsstuderande, studeran-
de i utbildning som förbereder för en fristå-
ende examen) och den regionala faktorn (den 
ekonomiska regionen). I och med att bak-
grundsfaktorerna beaktas i större omfattning 
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än för närvarande blir det möjligt att göra en 
tillförlitligare bedömning av de åtgärder som 
vidtas av utbildningsanordnarna. Beaktandet 
av bakgrundsfaktorerna är av central betydel-
se när det gäller att förbättra den inbördes 
jämförbarheten mellan olika utbildningsan-
ordnare. Dessutom ska det genom förordning 
av statsrådet föreskrivas att priset per enhet 
ska graderas på basis av verksamhetens re-
sultat för fyra femtedelar av utbildningsan-
ordnarna, i den prioritetsordning som resul-
tatindexet utvisar, vilket kommer att öka an-
talet utbildningsanordnare som får resultatba-
serad finansiering. Närmare bestämmelser 
om viktningen för de faktorer (mätare) som 
beskriver verksamhetens resultat och om de 
bakgrundsfaktorer som ska beaktas vid be-
räkningen av resultatindexet ska utfärdas ge-
nom förordning. 

Den nuvarande lärarbehörighetsmätaren 
och personalutvecklingsmätaren ska kvarstå 
oförändrade. Deras viktning ska tillsammans 
utgöra ca 10 procent. Viktningen för dessa 
mätare minskas således från nuvarande 
17 procent, eftersom i synnerhet lärarbehö-
righetsmätaren i vissa avseenden har ansetts 
ge rum för tolkning. I och med att en yrkes-
kunnig och behörig undervisningspersonal 
och annan personal bidrar till att förbättra 
verksamhetens resultat kommer dessa fakto-
rer å andra sidan också att vara av betydelse i 
anslutning till den nya mätare som ska sam-
manställas av de nuvarande mätarna. Beva-
randet av särskilda mätare som beskriver re-
sultatet i fråga om personalen förordas emel-
lertid av att kunnig personal är av stor utbild-
ningspolitisk betydelse och av att en förbätt-
ring som sker inom dessa delområden fortare 
avspeglar sig i resultatet via särskilda mätare. 

De uppgifter som behövs för resultatin-
dexmätarna ska liksom för närvarande i hu-
vudsak grunda sig på Statistikcentralens in-
dividbaserade statistik. När det gäller lärar-
behörighetsmätaren och personalutveck-
lingsmätaren grundar sig uppgifterna på den 
information som samlas in i anslutning till 
Utbildningsstyrelsens kostnadsenkät. Om 
priset per enhet för en utbildningsanordnare 
till följd av graderingen höjs med över tio 
procent, ska den andel som överskrider tio 
procent inte beaktas fullt ut vid beräkningen 
av priset. Närmare bestämmelser om utjäm-

ning av resultatfinansieringens konsekvenser 
för olika utbildningsanordnare ska utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

Paragrafens 3 mom. ska innehålla före-
skrifter om beräkning av priserna per enhet 
för sådan orienterande och förberedande un-
dervisning som ordnas före den grundläg-
gande yrkesutbildningen, sådan undervisning 
och handledning som ordnas för handikappa-
de studerande i tränings- och rehabiliterings-
syfte samt för sådan förberedande utbildning 
som ordnas för invandrare inför den grund-
läggande yrkesutbildningen. Föreskrifter om 
de nämnda utbildningsformerna finns i 3 § i 
lagen om yrkesutbildning. Grunderna för fi-
nansiering av sådan undervisning och hand-
ledning som ordnas för handikappade stude-
rande i tränings- och rehabiliteringssyfte 
samt sådan förberedande utbildning som 
ordnas för invandrare inför den grundläggan-
de yrkesutbildningen regleras för närvarande 
i 1 § i den gällande finansieringslagen och i 
8 § i finansieringsförordningen. Enligt pro-
positionen ska grunderna för bestämmandet 
av finansieringen av sådana förberedande 
och orienterande kurser som är fast förknip-
pade med ovan nämnd grundläggande yrkes-
utbildning emellertid regleras i denna para-
graf och i statsrådets förordning som utfärdas 
med stöd av denna paragraf. Paragrafen ska 
också innehålla föreskrifter om finansiering-
en av orienterande och förberedande under-
visning för grundläggande yrkesutbildning 
(RP 107/2009). Sådan undervisning har på 
försöksbasis ordnats sedan år 2006 och dess 
finansiering har fastställts på basis av ett med 
antalet studerande vägt medeltal särskilt för 
varje utbildningsområde. I fråga om sådan 
undervisning och handledning som ordnas 
för handikappade studerande i tränings- och 
rehabiliteringssyfte tillämpas för närvarande 
det pris per enhet som bestämts för utbild-
ningsanordnaren, vilket graderats på motsva-
rande sätt som för annan specialundervis-
ning. Finansieringen av förberedande utbild-
ning för invandrare grundar sig redan för 
närvarande på det genomsnittliga priset per 
enhet för yrkesutbildning. De ovan nämnda 
utbildningsformerna är emellertid inte i fråga 
om sina målsättningar bundna vid ett visst 
utbildningsområde eller vid det pris som be-
stämts för utbildningsområdet. Detta innebär 
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att det är en konstlad lösning att hänföra stu-
derandena inom dessa utbildningsformer till 
ett visst utbildningsområde endast för fast-
ställande av finansieringen. Kostnaderna för 
dessa utbildningsformer ska således inte hän-
föras till de utbildningsområdesspecifika 
kostnaderna. Sådan utbildning i huslig eko-
nomi (vid en hushållsskola) som ordnas i 
form av annan än grundläggande yrkesut-
bildning är däremot jämförbar med utbild-
ning som leder till en examen inom området. 
Kostnaderna för denna utbildning ska där-
med fortsättningsvis hänföras till kostnaderna 
för utbildning inom turism-, kosthålls- och 
ekonomibranschen. 

Enligt förslaget ska finansieringen av sådan 
förberedande utbildning som ordnas för in-
vandrare inför den grundläggande yrkesut-
bildningen, sådan orienterande och förbere-
dande undervisning som ordnas före den 
grundläggande yrkesutbildningen samt sådan 
undervisning och handledning som ordnas 
för handikappade studerande i tränings- och 
rehabiliteringssyfte fastställas genom grade-
ring av det genomsnittliga pris per enhet som 
med stöd av 23 § fastställs för yrkesutbild-
ning. Graderingen ska fastställas så att priset 
per enhet i det närmaste motsvarar de faktis-
ka kostnaderna för ovan nämnda utbildning-
ar, varvid också sådan utbildning som ordnas 
i form av specialundervisning beaktas. När-
mare bestämmelser om graderingen av pri-
serna per enhet ska utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Enligt de preliminära 
kostnadsuppgifterna för år 2008 var kostna-
derna för sådan orienterande och förberedan-
de undervisning som ordnas före den grund-
läggande yrkesutbildningen och för sådan 
förberedande utbildning som ordnas för in-
vandrare (6 053 och 7 559 euro/studerande) 
en aning lägre än det genomsnittliga priset 
per enhet för yrkesutbildning år 2009, vilket 
uppgick till 10 184 euro. De genomsnittliga 
kostnaderna för sådan undervisning och 
handledning som ordnas för handikappade 
studerande i tränings- och rehabiliteringssyf-
te var däremot en aning högre än det nämnda 
beloppet (10 643 euro/studerande). 

I 9 § 2 mom. i finansieringsförordningen 
finns bestämmelser om gradering av priserna 
per enhet för huvudmännen för sådana sär-
skilda yrkesläroanstalter som fullgör en sär-

skild utbildningsuppgift som ålagts utbild-
ningsanordnaren med stöd av 9 § och 20 § 
2 mom. i lagen om yrkesutbildning, inklusive 
sådan undervisning och handledning som 
ordnas för handikappade studerande i trä-
nings- och rehabiliteringssyfte samt sådan 
förberedande utbildning för invandrare som 
ordnas vid den särskilda yrkesläroanstalten. 
På finansieringen av nämnda utbildningar 
tillämpas det pris per enhet som fastställts för 
utbildningsanordnaren för sådan utbildning 
som leder till en examen. Ett särskilt bemyn-
digande att utfärda förordningar behövs, ef-
tersom grunderna för fastställandet av finan-
sieringen för särskilda yrkesläroanstalter 
också i fråga om de ovan nämnda förbere-
dande utbildningsformerna avviker avsevärt 
från finansieringen av den utbildning som 
ordnas av andra utbildningsanordnare. Detta 
innebär att det är svårt att föreskriva om en-
hetliga finansieringsgrunder i lagen. 

I 4 mom. finns bestämmelser om vägd be-
räkning av priset per enhet för yrkesutbild-
ning då utbildningsanordnaren ordnar utbild-
ning inom två eller flera utbildningsområden, 
eller sådan utbildning som avses i 3 mom. 
Momentet ska också innehålla föreskrifter 
om höjning av priset per enhet. Priset per en-
het ska höjas på basis av att studerandena er-
bjuds inkvarteringsförmån. Undervisnings-
ministeriet ska dessutom på basis av en sär-
skild utbildningsuppgift som ålagts utbild-
ningsanordnaren eller av andra särskilda skäl 
kunna höja priset per enhet för en utbild-
ningsanordnare. 

Enligt 5 mom. ska priserna per enhet be-
räknas så att de motsvarar de riksomfattande 
totalkostnaderna. 

I 6 mom. finns föreskrifter om bestämman-
de av priset per enhet för läroavtalsutbild-
ning. Enligt detta moment ska priset per en-
het för sådan grundläggande yrkesutbildning 
som ordnas i form av läroavtalsutbildning ut-
göra 63,13 procent av det genomsnittliga pri-
set per enhet för yrkesutbildning. Den före-
slagna procentsatsen är densamma som anges 
i den gällande lagen. Kostnaderna för läroav-
talsutbildningen ska årligen följas upp och 
procentsatsen ska vid behov justeras. Priset 
per enhet för sådan tilläggsutbildning som 
ordnas i form av läroavtalsutbildning ska re-
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gleras i de bestämmelser som gäller yrkesin-
riktad tilläggsutbildning. 

26 §. Priserna per enhet för yrkeshögsko-
lor. Denna paragraf motsvarar till sitt inne-
håll 20 § i den gällande finansieringslagen. 
Enligt paragrafens 1 mom. ska grunden för 
priserna per enhet liksom för närvarande ut-
göras av yrkeshögskolornas riksomfattande 
totalkostnader. På basis av dessa totalkostna-
der beräknas priserna per enhet vart fjärde år. 
I de riksomfattande totalkostnader som avses 
i 1 mom. inberäknas enligt paragrafens 
2 mom. de avskrivningar för yrkeshögskole-
verksamheten som yrkeshögskolornas hu-
vudmän gjort enligt bokföringen. Närmare 
bestämmelser om inberäknandet av avskriv-
ningar i de riksomfattande totalkostnaderna 
utfärdas vid behov genom förordning av 
statsrådet. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska priserna per 
enhet liksom för närvarande begränsas i en-
lighet med de kostnader som utgör grund för 
finansieringen. 

Paragrafens 4 mom. innehåller föreskrifter 
om bestämmandet och beräknandet av pri-
serna per enhet för yrkeshögskolor. Priserna 
per enhet används vid fördelningen av yrkes-
högskolornas årliga finansiering mellan yr-
keshögskolornas huvudmän. Grunden för be-
räknandet av priserna per enhet utgörs av de 
riksomfattande totalkostnader som bestäms 
enligt 1 och 2 mom., justerade till följd av 
eventuella ändringar i verksamhetens omfatt-
ning eller art samt i enlighet med den kalky-
lerade förändringen av kostnadsnivån. Pri-
serna per enhet bestäms per studerande. Det 
pris per enhet som fastställs för en yrkeshög-
skola består liksom för närvarande av två 
kalkylerade andelar. Den ena delen bestäms 
enligt antalet studerande och den andra enligt 
antalet avlagda examina. Av den totala finan-
sieringen fördelas 70 procent på basis av an-
talet studerande och 30 procent på basis av 
antalet avlagda examina. Priset per enhet för 
en yrkeshögskola bestäms i enlighet med vil-
ken andel studerandena vid yrkeshögskolan 
utgör av det totala antalet studerande vid yr-
keshögskolorna, samt i enlighet med vilken 
andel de examina som avlagts vid yrkeshög-
skolan utgör av det totala antalet avlagda ex-
amina vid yrkeshögskolorna. Den andel som 
bestäms på basis av studerandenas antal fast-

ställs per utbildningsområde. Enligt 4 mom. 
utfärdas närmare bestämmelser om beräk-
ningen av priset per enhet genom förordning 
av statsrådet. 

Genom förordning av statsrådet regleras 
bl.a. hur antalet studerande och avlagda exa-
mina beräknas. Antalet studerande utgörs en-
ligt den förordning som träder i kraft 
1.1.2010 (181/2009) av det antal studerande 
som fastställts per utbildningsområde genom 
en sådan överenskommelse mellan undervis-
ningsministeriet, yrkeshögskolans huvudman 
och yrkeshögskolan som avses i 8 § 2 mom. i 
yrkeshögskolelagen. För yrkespedagogisk lä-
rarexamen bestäms antalet studerande sepa-
rat. Antalet avlagda examina utgörs av det 
genomsnittliga antal examina som avlagts 
under de två år som föregår fastställandet av 
priset per enhet. Vid beräknandet av antalet 
examina vägs examina med koefficienterna 
3,5 eller 4 som beskriver deras omfattning. 

Enligt 4 mom. kan undervisningsministeri-
et enligt prövning av särskilda skäl höja pri-
set per enhet för en yrkeshögskola. 

Yrkeshögskolornas riksomfattande total-
kostnader som avses i 5 mom. och beloppet 
av de avskrivningar som avses i 2 mom. ut-
reds vart fjärde år och används som grund för 
beräkningen av priserna per enhet under fyra 
års tid. För yrkeshögskolorna fastställs pri-
serna per enhet årligen. 

27 §. Priserna per enhet för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. I denna paragraf ingår de 
bestämmelser som finns i 22 § i den gällande 
finansieringslagen, dock så att momentens 
ordningsföljd har ändrats och paragrafen har 
utökats med sådana föreskrifter om finansie-
ring av tilläggsutbildning i form av läroav-
talsutbildning som ingår i 19 § 7 mom. i den 
gällande finansieringslagen. Paragrafens 
1 mom. innehåller föreskrifter om de per stu-
derandeårsverke bestämda priserna per enhet 
för yrkesinriktad tilläggsutbildning och i pa-
ragrafens 2 mom. finns föreskrifter om pri-
serna per enhet för sådan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro-
avtalsutbildning. 

Verksamhetens resultat ska införas som en 
ny graderingsgrund för priserna per enhet för 
yrkesinriktad tilläggsutbildning. Resultatet 
ska mätas på basis av avlagda examina. Pri-
set per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbild-
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ning som ordnas vid en läroanstalt ska grade-
ras i fråga om utbildning som hör till olika 
prisgrupper och på basis av andelen avlagda 
examina inom varje utbildningsområde. Des-
sutom ska fördelningen av examina mellan 
frivillig tilläggsutbildning och personalut-
bildning beaktas. För sådan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro-
avtalsutbildning ska den resultatbaserade fi-
nansieringens belopp per examen vara det-
samma för alla utbildningsanordnare. 

Den resultatbaserade finansieringens andel 
ska motsvara högst tre procent av den sam-
manlagda kalkylerade grunden för statsande-
larna för anordnarna av yrkesinriktad 
tilläggsutbildning, vilken läggs till grund för 
beräkningen av priserna per enhet. Beräk-
ningen av antalet avlagda examina ska grun-
da sig på det genomsnittliga antal examina 
som avlagts under de föregående två åren. De 
uppgifter som används vid beräkningen av 
den resultatbaserade finansieringen grundar 
sig på den information som insamlas i an-
slutning till Undervisningsministeriets kost-
nadsenkät. Den resultatbaserade finansie-
ringen ska inte betalas till examensanordna-
ren utan till den som anordnar förberedande 
utbildning för den yrkesinriktade tilläggsut-
bildningen. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om fastställandet av 
den resultatbaserade finansieringen, om de 
verkningar som hänför sig till olika utbild-
ningsområden och andelen avlagda examina 
samt om utjämningen av de verkningar som 
den resultatbaserade finansieringen medför 
för olika utbildningsanordnare. 

28 §. Priserna per enhet för sådan grund-
läggande konstundervisning som finansieras 
enligt antalet undervisningstimmar. Det före-
slås att sättet för beräkning av priset per en-
het för sådan grundläggande konstundervis-
ning som finansieras per undervisningstimme 
ska ändras så att det överensstämmer med 
den vedertagna praxis som innebär att priset 
per enhet är detsamma för olika konstområ-
den. 

29 §. Priserna per enhet för grundläggan-
de utbildning. Undervisningsministeriet fast-
ställer årligen de per elev bestämda priserna 
per enhet för följande finansår för sådan 
verksamhet enligt lagen om grundläggande 

utbildning som avses i 11 och 12 §, 13 § 
1 och 2 mom. samt i 18 §. 

Enligt 2 mom. ska undervisningsministeriet 
likaså årligen inom ramen för statsbudgeten 
fastställa priset för sådan flexibel grundläg-
gande utbildning som avses i 16 §. 

30 §. Priset per enhet för morgon- och ef-
termiddagsverksamhet. Undervisningsmini-
steriet ska liksom för närvarande inom ramen 
för statsbudgeten årligen fastställa det per 
ledd timme bestämda priset per enhet för 
morgon- och eftermiddagsverksamhet. 

31 §. Kostnader som inte beaktas vid be-
räkningen av priser per enhet. Bestämmel-
serna i denna paragraf motsvarar 23 § i den 
gällande finansieringslagen i fråga om de pri-
ser per enhet som används som grund för 
statsandelarna för gymnasieutbildning, yr-
kesutbildning, yrkeshögskolor och sådan 
grundläggande konstundervisning som finan-
sieras enligt antalet undervisningstimmar. I 
paragrafens 1 mom. uppräknas de kostnader 
som inte beaktas vid beräkningen av priserna 
per enhet för de ovan nämnda verksamheter-
na. 

Enligt 1 mom. 1 punkten ska kostnader för 
sådana anläggningsprojekt som avses i 32 § 
eller kostnader för förvärv eller hyra av 
markområden fortsättningsvis inte beaktas då 
priserna per enhet beräknas, inte heller i det 
fall då projektet har genomförts utan statsan-
del eller statsunderstöd. Enligt 2 punkten be-
aktas inte kostnader för ordnande av skol-
skjuts för studerande i gymnasier eller yrkes-
läroanstalter vid beräknandet av priserna per 
enhet, eftersom dessa kostnader regleras i en 
särskild lag om stöd för skolresor för stude-
rande i gymnasier och yrkesläroanstalter 
( 48/ 1997). Enligt 3 punkten ska priserna per 
enhet liksom för närvarande beräknas utan 
mervärdesskatt. Som kostnader betraktas så-
ledes inte den mervärdesskatt som ingår i an-
skaffningspriset för varor och tjänster. Till 
kostnaderna hänförs inte heller låneskötsel-
kostnader eller kalkylerade räntor eller av-
skrivningar. När det gäller inkluderandet av 
avskrivningar i kostnaderna innehåller 
4 mom. föreskrifter om de undantag som be-
rör yrkesutbildning och yrkeshögskolor. 

Som driftskostnader betraktas enligt 
1 mom. 5 punkten inte sådana kostnader för 
vilka lagstadgad statsfinansiering beviljas 
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med stöd av någon annan lag än den före-
slagna lagen. Enligt 6 punkten betraktas inte 
heller ersättningar som en utbildningsanord-
nare har betalat för tjänster som tillhandahål-
lits av en annan utbildningsanordnare som 
driftskostnader, om de kostnader som verk-
samheten orsakat tjänsteproducenten har be-
aktats vid beräkningen av kostnaderna enligt 
den föreslagna lagen eller enligt lagen om 
fritt bildningsarbete. 

Vid beräknandet av priserna per enhet be-
aktas vidare enligt 1 § 7 punkten inte de kost-
nader som har orsakats av sådan avgiftsbe-
lagd service som utbildningsanordnaren till-
handahåller. Inom den avgiftsbelagda servi-
ceverksamheten tar utbildningsanordnaren 
nämligen ut avgifter för den utbildning och 
övriga service som tillhandahålls andra tjäns-
teproducenter, offentliga sammanslutningar 
eller privata sammanslutningar eller stiftel-
ser. Utbildningsanordnaren täcker således 
kostnaderna för den avgiftsbelagda servicen 
med de avgifter som tas ut för tjänsterna och 
dessa påverkar inte den lagstadgade finansie-
ringen. Sådan utbildning eller forskning eller 
annan service som tillhandahålls i form av 
avgiftsbelagd serviceverksamhet ska hållas 
isär från systemet för finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet. Ifall kostna-
derna för avgiftsbelagd verksamhet skulle 
beaktas i detta sammanhang skulle det leda 
till en snedvridning både av de kostnader 
som läggs till grund för statsandelen och av 
konkurrensförhållandena på marknaden vid 
tillhandahållandet av sådan service. De avgif-
ter som tas ut hos studerandena hänförs inte 
till den avgiftsbelagda serviceverksamheten. 

Som driftskostnader betraktas enligt 
1 mom. 8 punkten endast sådana förvalt-
ningskostnader som direkt hör samman med 
anordnandet av verksamhet enligt de lagar 
som nämns i 1 §. T.ex. sådana kostnader som 
hänför sig till kommunens centralförvaltning, 
kommunstyrelsen, bildnings- eller utbild-
ningsnämnden (eller chefen för bildningsvä-
sendet) hör inte till de kostnader som utgör 
grund för priserna per enhet. 

Som sådana driftskostnader som finansie-
ras med stöd av finansieringslagen betraktas 
enligt 2 mom. liksom för närvarande endast 
de kostnader som inte täcks av sådan finansi-
ering som beviljas i Europeiska gemenska-

pernas budget eller den motsvarande särskil-
da nationella finansiering som beviljas i 
statsbudgeten. 

För att dubbel finansiering ska undvikas 
ska enligt 3 mom. ett belopp som motsvarar 
de statsunderstöd som beviljats för sådan 
verksamhet som med stöd av 44 § 1 och 
2 mom. i finansieringslagen och 33 § 1 mom. 
i yrkeshögskolelagen omfattas av den statliga 
finansieringen avdras från de totala kostna-
derna för verksamheten i fråga (nettning). 
Denna bestämmelse innebär att beloppet 
minskar både när det gäller statsandelen och 
när det gäller kommunens självfinansierings-
andel. Undervisningsministeriet ska minska 
kostnadsgrunden för verksamheten i fråga i 
enlighet med de understöd som beviljats för 
verksamheten det år då kostnaderna beräk-
nas. Nettningen omfattar inte den resultatba-
serade finansiering som med stöd av 33 § 
2 mom. i yrkeshögskolelagen beviljas på ba-
sis av verksamhetens resultat och inte heller 
sådana statsunderstöd som endast grundar sig 
på statsbudgeten. 

I 4 mom. föreskrivs om undantag från be-
stämmelsen i 1 mom. 3 punkten, som gäller 
beaktandet av kalkylerade avskrivningar vid 
beräknandet av de priser per enhet som läggs 
till grund för statsandelen för driftskostna-
derna. Undantaget gäller sådana avskrivning-
ar som en yrkesutbildningsanordnare eller en 
huvudman för en yrkeshögskola gjort för re-
spektive verksamhet enligt bokföringen. 

32 §. Beaktande av mervärdesskatten i pri-
serna per enhet för privata utbildningsan-
ordnare. Paragrafens 1 mom. ska, i likhet 
med 23 a § 1 mom. i den gällande lagen, in-
nehålla bestämmelser om den mervärdesskat-
teandel som ska fogas till priserna per enhet 
för sådana privata anordnare av gymnasieut-
bildning, yrkesutbildning och grundläggande 
konstundervisning för vilken statsandel be-
viljas enligt antalet undervisningstimmar 
samt för yrkeshögskolor, vilka inte omfattas 
av systemet för återbäring av mervärdesskatt. 
Sedan år 2003 har de mervärdesskattefria 
priserna per enhet för privata utbildningsan-
ordnare årligen höjts med en procentsats som 
motsvarar den andel som den mervärdesskatt 
som de privata utbildningsanordnarna betalat 
utgör av de mervärdesskattefria kostnader 
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som olika utbildningsformer och läroanstalter 
orsakar de privata utbildningsanordnarna. 

Till 23 a § i den gällande finansieringsla-
gen fogades år 2007 en bestämmelse som 
möjliggjorde kompensation av den tilläggs-
belastning som följer av att mervärdesskatter 
som kommuner och samkommuner fått i 
återbäring måste återbetalas i samband med 
organiseringen av det huvudmannaskap som 
berör huvudmän för yrkeshögskolor och an-
ordnare av yrkesutbildning. Kompensationen 
sker genom att priset per enhet för en privat 
sammanslutning eller stiftelse i egenskap av 
huvudman höjs. 

Denna bestämmelse behövs fortfarande 
med tanke på den strukturella utvecklingen 
av yrkeshögskolorna och på grund av de ar-
rangemang som ansluter sig till sammanstäl-
landet av nätverket av yrkesutbildningsan-
ordnare. Då en kommun eller en samkom-
mun i anslutning till de nämnda arrange-
mangen överlåter en fastighet till en privat 
sammanslutning eller stiftelse, har det i en-
lighet med mervärdesskattelagens bestäm-
melser krävts att den mervärdesskatteåterbä-
ring som redan erhållits ska återbetalas. För 
att denna förpliktelse inte ska utgöra ett hin-
der för en ändamålsenlig sammanställning av 
yrkeshögskolenätverken och nätverken av 
yrkesutbildningsanordnare, ska en privat 
sammanslutning eller stiftelse kunna kom-
penseras för den tilläggsbelastning som åter-
betalningen av mervärdesskatteåterbäringen 
medför i anslutning till dessa arrangemang då 
en kommun eller en samkommun överlåter 
en fastighet antingen genom att sälja den el-
ler överlåta den för utbildningsanordnarens 
bruk. Den nämnda förhöjningen, multiplice-
rad med det antal studerande som används 
vid bestämmandet av finansieringen, kan 
högst motsvara beloppet av den mervärdes-
skatt som ska betalas för de överlåtelser som 
sker för nämnda ändamål. 

Paragrafens 3 mom. ska innehålla bestäm-
melser om den mervärdesskatteandel som 
ska fogas till priserna per enhet för privata 
anordnare av grundläggande utbildning då 
finansiering beviljas med stöd av finansie-
ringslagen. Det föreslås även att 42 § i lagen 
om statsandel för kommunal basservice ska 
innehålla en bestämmelse om beaktande av 
mervärdesskatten i den hemkommunersätt-

ning som betalas till privata anordnare av 
grundläggande utbildning. 

I likhet med vad som gäller för närvarande 
föreslås paragrafens 4 mom. innehålla före-
skrifter om att mervärdesskatteförhöjningen 
inte ska beaktas när de genomsnittliga priser-
na per enhet föreskrivs och inte heller när 
priserna per enhet bestäms. Den förhöjning 
som avses i 2 mom. ska inte heller beaktas 
när kommunens självfinansieringsandel be-
stäms eller när den mervärdesskatteandel 
som avses i 1 mom. räknas ut. 

 
4 kap  Priser per enhet för kultur-

verksamhet 

Detta kapitel föreslås innehålla bestämmel-
ser om priserna per enhet för sådan kultur-
verksamhet vars finansiering regleras i finan-
sieringslagen. Det föreslås att priserna per 
enhet för sådan kulturverksamhet som fort-
sättningsvis ska finansieras med stöd av fi-
nansieringslagen ska beräknas på samma sätt 
som enligt den gällande finansieringslagen. 

33 §. Priset per enhet för idrottsverksam-
het. Enligt förslaget ska undervisningsmini-
steriet liksom för närvarande årligen inom 
ramen för statsbudgeten fastställa det per 
kommuninvånare bestämda priset per enhet 
för idrottsverksamhet. 

34 §. Priset per enhet för ungdomsarbete. 
Enligt förslaget ska undervisningsministeriet 
liksom för närvarande årligen inom ramen 
för statsbudgeten fastställa det per kommun-
invånare bestämda priset per enhet för ung-
domsarbete. 

35 §. Priset per enhet för museer, teatrar 
och orkestrar. Denna paragraf motsvarar till 
sitt innehåll 28 § i den gällande finansie-
ringslagen. De per kalkylerat årsverke be-
stämda priserna per enhet för museer, teatrar 
och orkestrar ska beräknas vart fjärde år på 
basis av de riksomfattande totalkostnaderna 
för varje form av konst- och kulturinstitution. 
I priserna per enhet beaktas förändringarna i 
kostnadsnivån samt de förändringar i verk-
samhetens omfattning och art som föranleds 
av statens åtgärder, vilka regleras i 23 §. 

Museernas, teatrarnas och orkestrarnas 
kostnader beräknades för år 2008 första 
gången i enlighet med den gällande lagens 
ikraftträdelsebestämmelse. För varje form av 
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konst- och kulturinstitution har man etappvis 
övergått till att beakta det egna priset per en-
het, genom att de priser per enhet som beräk-
nats enligt de bestämmelser som var gällande 
vid lagens ikraftträdande har jämförts med de 
priser per enhet som beräknas på basis av de 
faktiska kostnaderna för varje form av konst- 
och kulturinstitution. I priserna per enhet för 
år 2008 beaktades 33 procent av differensen, 
i priserna per enhet för år 2009 beaktades 66 
procent och år 2010 övergår man till priser 
per enhet som fullt ut beräknats på basis av 
de faktiska kostnaderna. 

I fråga om de kostnader som läggs till 
grund för beräkningen av priserna per enhet 
iakttas på samma sätt som för närvarande de 
bestämmelser i 31 § som gäller sådana kost-
nader som inte ska beaktas vid beräknandet 
av priset per enhet. Från de kostnader som 
läggs till grund för statsandelen avdras också 
ett belopp som motsvarar de statsunderstöd 
som för samma år beviljats för verksamheten 
i fråga med stöd av 6 a § 2 och 3 mom. i tea-
ter- och orkesterlagen samt 4 a § i museila-
gen. 

När det gäller privata inrättningar iakttas 
beträffande mervärdesskatten i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 32 § 1 och 4 mom. 
Detta gäller dock inte i fråga om priserna per 
enhet för mervärdesskatteskyldiga privata 
sammanslutningar eller stiftelser. 

 
5 kap.  Statsunderstöd för anlägg-

ningsprojekt 

36 §. Anläggningsprojekt. Denna paragraf 
motsvarar till sitt innehåll 31 § i den gällande 
finansieringslagen. Som anläggningsprojekt 
betraktas byggande, förvärv eller grundlig 
reparation av lokaler, eller åtgärder som mot-
svarar dessa, samt inredande och utrustande 
av lokaler. Som anläggningsprojekt betraktas 
också anskaffning av bokbussar och bokbå-
tar, vilket regleras i 9 § i bibliotekslagen. 
Förvärv av markområden ska däremot inte 
betraktas som anläggningsprojekt. För att en 
ovan nämnd åtgärd ska betraktas som ett an-
läggningsprojekt ska dess kostnadskalkyl 
uppgå till minst det belopp som statsrådet 
fastställt. Ett projekt vars kostnadskalkyl un-
derskrider det fastställda beloppet ska emel-
lertid också kunna betraktas som ett anlägg-

ningsprojekt om projektet med hänsyn till de 
ekonomiska resurserna skulle bli synnerligen 
betungande för den som genomför projektet. 

37 §. Projektplan. Enligt denna paragraf 
ska den som anhåller om statsunderstöd på 
samma sätt som förut utarbeta en projektplan 
över anläggningsprojektet och lämna den till 
statsbidragsmyndigheten. Projektplanen ska 
innehålla uppgifter om behovet av att genom-
föra projektet, projektets omfattning, när pro-
jektet kan genomföras samt om projektets 
kostnader. 

Med stöd av 2 mom. kan undervisningsmi-
nisteriet utfärda sådana bestämmelser om 
projektplanen och ansökningshandlingarna 
som gäller bedömningen av projektens ener-
gieffektivitet samt av sådana projekt som i 
funktionellt och tekniskt avseende är krävan-
de och riskfyllda, såsom simhallar, ishallar, 
stora idrottshallar och skjutbanor. 

38 §. Fastställande av statsunderstödets 
maximibelopp. Innan statsunderstöd beviljas 
ska statsbidragsmyndigheten liksom för när-
varande kunna fastställa hur stort statsunder-
stöd som högst beviljas för projektet, på basis 
av de uppgifter som presenterats i projekt-
planen och utgående från statens finansie-
ringsmöjligheter. Detta kräver dock att det 
finns statsekonomiska förutsättningar för fi-
nansiering av projektet, t.ex. att projektet in-
går i den finansieringsplan för anläggnings-
projekt som utarbetats på basis av statens fi-
nansieringsmöjligheter. Denna information 
ger en grund för den fortsatta planeringen av 
projektet innan statsunderstödet beviljas. 

39 §. Tillstånd att påbörja projekt. Statsbi-
dragsmyndigheten ska av särskilda skäl kun-
na besluta att ett anläggningsprojekt får på-
börjas redan innan statsunderstöd har bevil-
jats. Sådana särskilda skäl kan t.ex. vara att 
ett projekt som är gemensamt för flera för-
valtningsområden i sin helhet ska kunna in-
ledas samma år. Statsunderstödet för ett pro-
jekt för vilket ett sådant tillstånd har beviljats 
betalas emellertid först efter att beslutet om 
beviljande av statsunderstöd har fattats. Till-
ståndet att påbörja projektet ger dock stats-
understödstagaren besked om att det faktum 
att projektet påbörjas innan statsunderstödet 
har beviljats inte utgör hinder för att t.ex. det 
statsunderstöd som anges i finansieringspla-
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nen för anläggningsprojekt beviljas för pro-
jektet i ett senare skede. 

40 §. Ansökan om statsunderstöd. Den som 
ansöker om statsunderstöd för ett anlägg-
ningsprojekt ska sända sin ansökan till den 
behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen 
före utgången av året, då ansökan gäller 
statsunderstöd som beviljas under det följan-
de året. Undervisningsministeriet ska kunna 
bestämma om undantag från denna tidsfrist 
t.ex. när det gäller ansökningar om sådana 
tillägg till statsandelarna som beviljas inom 
ramen för statens tilläggsbudget. Undervis-
ningsministeriet kan också bestämma att an-
sökningarna undantagsvis direkt ska tillstäl-
las undervisningsministeriet. I detta fall fun-
gerar närings-, trafik och miljöcentralen inte 
som statsbidragsmyndighet och utför inte 
heller någon förberedande behandling av an-
sökningarna. 

41 §. Projektredovisning. Den som har fått 
statsunderstöd ska sammanställa en redovis-
ning över det slutförda anläggningsprojektet 
inom sex månader efter att projektet har ge-
nomförts. Närmare bestämmelser om pro-
jektredovisningens innehåll ska utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Avsikten är att 
redovisningen ska innehålla uppgifter om när 
projektet har genomförts och om dess faktis-
ka kostnader. Dessutom ska redovisningen 
innefatta de övriga utredningar som krävs en-
ligt statsunderstödsbeslutet. Det kan t.ex. 
krävas att en privat verksamhetsanordnare 
ska förete en revisors försäkran angående de 
faktiska projektkostnaderna. Om projektet 
inte har genomförts i enlighet med grunderna 
för statsunderstödet, ska redovisningen dess-
utom innefatta de uppgifter som behövs för 
bedömning av projektets förändrade omfatt-
ning. 

42 §. Finansieringsplan för anläggnings-
projekt. Undervisningsministeriet ska utarbe-
ta en finansieringsplan för de anläggnings-
projekt som planeras för de följande fyra 
åren. Finansieringsplanen utarbetas på basis 
av förslag som läggs fram av verksamhetsan-
ordnarna. För den finansieringsplan som ska 
utarbetas under det följande året ska projekt-
förslagen tillställas närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna före utgången av det inneva-
rande året. Närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna har till uppgift att fastställa projektens 

skyndsamhetsordning inom sitt verksamhets-
område. För läroanstaltsprojektens del följer 
närings-, trafik- och miljöcentralerna den 
skyndsamhetsordning som fastställts av land-
skapsförbunden. 

Enligt 2 mom. behöver en finansierings-
plan inte upprättas om anslaget i fråga är li-
tet. Detta är fallet närmast i fråga om projekt 
som gäller kulturverksamhet, för vilka stats-
understöd beviljas av vinstmedlen för tipp-
ning och penninglotterier och där finansie-
ringens belopp i allmänhet uppgår till högst 
2—3 miljoner euro. 

43 §. Gemensamma anläggningsprojekt. 
För att ett anläggningsprojekt som är gemen-
samt för flera förvaltningsområden ska kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt, ska 
statsbidragsmyndigheterna såsom förut vidta 
behövliga åtgärder för att de olika delarna av 
projektet ska kunna genomföras samma år. 

 
6 kap.  Särskilda statsunderstöd 

44 §. Statsunderstöd. Paragrafens 1 mom. 
föreslås innehålla föreskrifter om möjlighe-
ten att bevilja anordnare av verksamhet enligt 
de lagar som nämns i 1 och 2 § statsunder-
stöd för inledande och utvecklande av verk-
samheten eller för försök som gäller verk-
samheten, för behövliga specialuppgifter i 
samband med verksamheten eller för uppnå-
ende av utbildningspolitiska syften. Med stöd 
av denna bestämmelse beviljas också stats-
understöd som är avsedda för minskning av 
storleken på undervisningsgrupperna inom 
den grundläggande utbildningen. 

I likhet med vad som gäller för närvarande 
ska det med stöd av 2 mom. vara möjligt att 
bevilja extra statsunderstöd inom ramen för 
det anslag som anvisats för ändamålet i stats-
budgeten. Extra statsunderstöd ska bl.a. un-
der övergångsperioden beviljas sådana ut-
bildningsanordnare vars kostnader är betyd-
ligt högre än genomsnittet. Momentet före-
slås dessutom innehålla särskilda föreskrifter 
om möjligheten att bevilja privata anordnare 
av grundläggande utbildning extra understöd 
för utjämning av de verkningar som ändring-
arna av statsandelssystemet medför, utöver 
den hemkommunersättning som avses i lagen 
om statsandel för kommunal basservice. Un-
derstödet behövs med tanke på sådana priva-
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ta utbildningsanordnare vars finansiering 
ändras kraftigt till följd av reformen. Englan-
tilaisen koulun säätiö, Helsingin Kansainvä-
lisen Koulun Vanhempain Yhdistys ry och 
Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skol-
föreningen ry ska också beviljas extra under-
stöd för det första året av den tvååriga för-
skoleundervisning som ingår i deras tillstånd 
att ordna grundläggande utbildning. 

Paragrafens 3 mom. innehåller föreskrifter 
om det statsunderstöd som beviljas kommu-
nerna för sådana centralbiblioteks- och land-
skapsbiblioteksuppgifter samt andra särskilda 
uppgifter som avses i bibliotekslagen. Stats-
understödet beviljas inom ramen för det an-
slag som anvisats för ändamålet i statsbudge-
ten. Det understöd som beviljas för central-
biblioteks- och landskapsbiblioteksuppgifter 
ska i närmaste motsvara de tilläggskostnader 
som orsakas av de nämnda uppgifterna. 

45 §. Statsunderstöd för undervisning på 
samiska och i samiska samt vissa andra 
statsunderstöd. I 43 § i den gällande finansie-
ringslagen finns bestämmelser om statsun-
derstöd för undervisning på samiska och i 
samiska samt om statsunderstöd för trafiklä-
rarutbildning. Trafiklärarutbildningen ska 
emellertid omorganiseras vid ingången av år 
2010, så att den leder till en specialyrkesex-
amen. Den förberedande utbildningen för 
denna examen ska i fortsättningen finansieras 
med stöd av statsandelen för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Därför ska statsunderstöd 
inte längre beviljas för trafiklärarutbildning. 
När det gäller statsunderstöd som beviljas för 
undervisning på samiska och i samiska mot-
svarar paragrafens rubrik och innehåll 43 § i 
den gällande finansieringslagen. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla fö-
reskrifter om att anordnare av verksamhet en-
ligt lagen om grundläggande utbildning eller 
gymnasielagen ska beviljas statsunderstöd 
för sådan undervisning i modersmål och i 
finska eller svenska som andra språk som ges 
elever med främmande språk som modersmål 
och som utgör ett komplement till förskole-
undervisningen, den grundläggande utbild-
ningen eller gymnasieutbildningen, samt för 
stödande av annan undervisning för dessa 
elever. Statsunderstödet ska beviljas inom 
ramen för det anslag som anvisats för ända-
målet i statsbudgeten. Statsunderstöd ska 

också kunna beviljas en kommun eller en re-
gistrerad förening för de kostnader som inom 
ramen för gränskommunsamarbetet orsakas 
av finska elevers skolgång i Sverige.  Närma-
re bestämmelser om statsunderstödet ska ut-
färdas genom förordning av statsrådet. Un-
dervisningsministeriet ska vara statsbidrags-
myndighet i fråga om dessa ärenden. 

46 §. Statsunderstöd för ordnande av fri-
stående examina som avläggs utan förbere-
dande utbildning. Denna paragraf motsvarar 
till sitt innehåll 43 a § i den gällande finansi-
eringslagen. 

47 §. Tillämpning av statsunderstödslagen. 
Statsunderstödslagens bestämmelser ska till-
lämpas på sådana statsunderstöd som beviljas 
med stöd av denna lag, om inte något annat 
bestäms i finansieringslagen. En motsvaran-
de bestämmelse finns i 57 b § i den gällande 
finansieringslagen. 

 
7 kap  Särskilda bestämmelser 

48 §. Beräkning av antalet elever, stude-
rande och examina. Denna paragraf motsva-
rar till sitt innehåll i huvudsak den gällande 
44 §. Paragrafens 1 mom. ska preciseras ge-
nom en uppräkning av de utbildningar på 
vars s.k. förhandsfinansiering paragrafen ska 
tillämpas. Den finansiering som beviljas för 
gymnasieutbildning och grundläggande yr-
kesutbildning ska liksom för närvarande be-
stämmas enligt det genomsnittliga antalet 
elever och studerande under året före finans-
året. Om det totala antal studerande som an-
ges i tillståndet att ordna utbildning under 
detta år har överskridits, ska förhandsfinansi-
eringen emellertid enligt förslaget fastställas 
högst i enlighet med det totala antalet stude-
rande som anges i tillståndet. 

Paragrafens 2 mom. innehåller föreskrifter 
om beräknande av antalet studerande och ex-
amina vid yrkeshögskolorna. Det antal stude-
rande som används vid beräkningen av finan-
sieringen bestäms i enlighet med det antal 
studerande som fastställts för de olika utbild-
ningsområdena och för lärarutbildningen 
inom ramen för den överenskommelse som 
avses i 8 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen. 
Samma antal studerande används också vid 
beräkningen av priserna per enhet per stude-
rande. Antalet examina bestäms enligt det 
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genomsnittliga antal examina som avlagts 
under de två år som föregår bestämmandet av 
priset per enhet. Beräkningen av antalet stu-
derande och examina regleras närmare ge-
nom förordning av statsrådet. 

Det elevantal som utgör grund för finansie-
ringen av de verksamheter som avses i 
11 och 12 § i 13 § 1 och 2 mom. 15,16 och 
18 § ska fastställas på samma sätt som för 
närvarande, så att det elevantal som läggs till 
grund för den finansiering som fastställs i 
förskott för år 2010 ska bestämmas enligt si-
tuationen den 20 september under det år som 
föregår finansåret. Denna tidpunkt avviker 
från den tidpunkt enligt vilken den hem-
kommunersättning som avses i 37 § 4 mom. i 
den föreslagna lagen om statsandel för kom-
munal basservice ska fastställas. 

Paragrafens 3 och 4 mom. motsvarar till 
sitt innehåll föreskrifterna i 44 § i den gäl-
lande lagen. En elev eller en studerande ska 
under samma tid kunna räknas som en sådan 
elev eller studerande som utgör grund för fi-
nansiering inom endast en utbildning som 
omfattas av tillämpningsområdet för denna 
lag. Finansiering kan förvägras i fråga om 
sådana elever och studerande som inte har 
anmälts till statsbidragsmyndigheten inom 
utsatt tid. 

Paragrafens 5 mom. ska innehålla ett mot-
svarande bemyndigande som ingår i den gäl-
lande 44 §, där det bestäms att bestämmelser 
om beräkningen av antalet elever och stude-
rande kan utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

49 §. Fastställande av antalet prestationer 
som används vid beräkning av finansiering-
en. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 
48 § i den gällande finansieringslagen. 

50 §. Beviljande och justering av finansie-
ring. Denna paragraf överensstämmer med 
45 § i den gällande finansieringslagen. Dess 
innehåll ska ändras så att det för utbetalning-
ens del hänvisas till 49 § i lagen om statsan-
del för kommunal basservice. Paragrafens 
2 mom. föreslås innehålla sådana föreskrifter 
om justering av finansieringen som i huvud-
sak överensstämmer med vad som gäller för 
närvarande. Elevmängden inom den grund-
läggande utbildningen ska justeras så att den 
motsvarar genomsnittet av elevantalet den 
20 september det år som föregår finansåret 

och elevantalet den 20 september under fi-
nansåret. Dessa antal omfattar emellertid inte 
det elevantal som motsvarar sådana slutförda 
läroämnen inom den grundläggande utbild-
ningen som avses i 13 § 3 mom. eller elevan-
talet inom sådan flexibel grundläggande ut-
bildning som avses i 15 §. 

Vid beräknandet och beviljandet av finan-
siering för yrkeshögskolor används det antal 
studerande som fastställts i resultatavtalen. 
Dessa antal är slutliga och de förändringar 
som sker i de faktiska antalen påverkar såle-
des inte finansieringen. 

51 §. Utbetalning av finansiering för drifts-
kostnader. Avsikten är att utbetalningen av 
statsandelarna ska skötas centraliserat av ser-
vicecentret för statens ekonomi- och perso-
nalförvaltning. Bestämmelser om detta finns 
i 49 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice. Den nämnda servicecentralen ska 
också betala ut de statsandelar som beviljas 
på basis av s.k. justeringsbeslut. 

52 §. Beviljande och utbetalning av stats-
understöd för anläggningsprojekt. Denna pa-
ragraf motsvarar, frånsett vissa ändringar, 
47 § i den gällande finansieringslagen. Det 
föreslås att paragrafens rubrik och innehåll 
ska ändras i och med att statsandelen ska er-
sättas av statsunderstöd. Statsandelen har 
kunnat betalas antingen i lika stora månatliga 
poster under den tid projektet beräknats pågå 
eller i form av s.k. efterhandsfinansiering, 
där statsandelen betalas i lika stora årliga 
poster under sju år från och med året efter det 
då projektet slutfördes, inklusive en årlig rän-
ta som motsvarar grundräntan och räknas 
från den första postens betalningsdag. För att 
statsandelen ska få betalas i form av efter-
skottsfinansiering krävs godkännande av sö-
kanden. Det föreslås emellertid att föreskrif-
terna om utbetalningen av statsunderstöd un-
der den tid projektet pågår ska ändras så att 
en del av statsunderstödet ska betalas först 
efter att statsbidragsmyndigheten har till-
ställts och granskat den projektredovisning 
som ska utarbetas efter att projektet har slut-
förts. Statsbidragsmyndigheten ska utan 
dröjsmål granska projektredovisningen och 
skaffa eventuella kompletterande uppgifter, 
så att betalningen av slutposten inte fördröjs 
av denna anledning. Däremot föreslås det 
inga ändringar i fråga om utbetalningen av 
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statsunderstöd i form av efterhandsfinansie-
ring. 

53 §. Återbetalning av statsunderstöd för 
anläggningsprojekt. Denna paragraf motsva-
rar 49 § i den gällande finansieringslagen. 
Statsandelarna ska emellertid ersättas av 
statsunderstöd. Paragrafen föreslås innehålla 
föreskrifter om förfarandet vid återindrivning 
av statsunderstöd i de fall där den egendom 
som förvärvats med hjälp av statsandelarna 
eller statsunderstödet inte längre används för 
sådan verksamhet som berättigar till statsun-
derstöd, egendomen överlåts till någon annan 
eller egendomen förstörs och försäkringser-
sättningar utbetalas för den. Dessutom ska 
paragrafen innehålla föreskrifter om de åter-
betalningsvillkor som avtalats i överlåtelse-
avtalen i fråga om yrkesläroanstalters fastig-
heter och lösöre som staten överlåtit utan er-
sättning i samband med att läroanstalterna 
överfördes till kommunerna eller privatisera-
des. Motsvarande föreskrifter finns bland 
övergångsbestämmelserna i den gällande la-
gen. 

54 §. Avbrytande av utbetalning. Denna pa-
ragraf innehåller föreskrifter om statsbi-
dragsmyndighetens rätt att bestämma att ut-
betalningen av sådana statsandelar eller så-
dant statsunderstöd som har beviljats enligt 
denna lag ska avbrytas. Föreskrifterna om 
avbrytande av utbetalningen behövs när det 
gäller undervisnings- och kulturverksamhet, 
eftersom finansieringen i många avseenden 
grundar sig på den faktiska verksamhetens 
omfattning och det bland verksamhetsanord-
narna också finns många privata sam-
manslutningar och stiftelser vars verksam-
hetsförutsättningar kan förändras i och med 
att förhållandena förändras eller vars verk-
samhet kan upphöra helt och hållet t.ex. på 
grund av ekonomiska orsaker. 

55 §. Avgifter för stöduppgifter i anslutning 
till specialundervisning. Denna paragraf 
motsvarar bestämmelsen i 51 § i den gällan-
de finansieringslagen. 

56 §. Prestationer som inte betalas eller 
återkrävs. Denna paragraf motsvarar 52 § i 
den gällande finansieringslagen, där det be-
stäms att en betalning som understiger 
1 700 euro och som baserar sig på ett beslut 
som fattats med stöd av lagen inte ska erläg-
gas eller återkrävas. Det föreslås att denna 

bestämmelse ska bibehållas och att beloppet 
ska höjas till 2 000 euro. 

57 §. Statsbidragsmyndigheten. Denna pa-
ragraf föreslås innehålla bestämmelser om 
statsbidragsmyndigheten. 

Enligt 1 mom. ska undervisningsministeriet 
såsom för närvarande vara statsbidragsmyn-
dighet i ärenden som gäller sådana drifts-
kostnader som avses i denna lag. 

Enligt 2 mom. är undervisningsministeriet 
eller närings-, trafik- och miljöcentralen 
statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt, i enlighet med vad som 
bestäms genom förordning av statsrådet. Då 
det är fråga om undervisning som ordnas ut-
omlands är Nylands närings-, trafik- och mil-
jöcentral behörig myndighet i ärenden som 
gäller anläggningsprojekt. 

I ärenden som gäller andra statsunderstöd 
är undervisningsministeriet, utbildningssty-
relsen eller närings-, trafik- och miljöcentra-
len statsbidragsmyndighet, i enlighet med 
vad som bestäms genom förordning av stats-
rådet. 

58 §. Tillställande och granskning av upp-
gifter. Paragrafens 1 mom. motsvarar de fö-
reskrifter om lämnande av uppgifter som in-
går i 54 § i den gällande finansieringslagen. 
Det föreslås emellertid att paragrafen ska 
preciseras på det sätt som 80 § 1 mom. i 
grundlagen förutsätter, så att det genom för-
ordning av ministeriet ska vara möjligt att ut-
färda närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska lämnas in. 

Paragrafens 2—7 mom. motsvarar 54 § 
2—7 mom. i den gällande lagen, sådana de 
lyder i den lag som utfärdades den 26 juni 
2009 och trädde i kraft den 1 augusti 2009 
(492/2009). Statsbidragsmyndigheten fattar 
beslut om de granskningar av verksamheten 
och ekonomin som ska utföras hos finansie-
ringstagaren för konstaterande av riktigheten 
av de uppgifter som avses i 1 mom. Under-
visningsministeriet kan också ge Utbild-
ningsstyrelsen eller en utomstående revisor i 
uppdrag att utföra dessa granskningar. Revi-
sorn ska vara en sådan godkänd revisor eller 
revisionssammanslutning som avses i lagen 
om revisorer inom den offentliga förvalt-
ningen och ekonomin (467/1999) eller i revi-
sionslagen (459/2007). Revisorn ska också 
vara tillräckligt förtrogen med systemet för 
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finansiering av utbildnings- och kulturverk-
samhet. En revisionssammanslutning ska 
utse en huvudansvarig revisor för gransk-
ningen. 

59 §. Förhandlingsförfarande. Denna pa-
ragraf motsvarar till sitt innehåll 55 § i den 
gällande finansieringslagen. 

60 §. Rättelseförfarande och ändringssö-
kande. Denna paragraf motsvarar till sitt in-
nehåll i huvudsak 56 § i den gällande finan-
sieringslagen. Den föreslagna paragrafen ska 
inte innehålla någon hänvisningsbestämmel-
se angående rätten att söka ändring i beslut 
som fattas med stöd av lagen om statsandel 
för kommunal basservice, utan för tydlighe-
tens skull ska båda lagarna innehålla be-
stämmelser om rättelseförfarandet och änd-
ringssökandet. På statsunderstöd ska statsun-
derstödslagens bestämmelser om ändringssö-
kande tillämpas, vilket för tydlighetens skull 
ska nämnas i ett särskilt moment. 

61 §. Betalning av en utebliven förmån. 
Enligt den föreslagna paragrafen ska finansi-
eringslagen utökas med en bestämmelse om 
att en anordnare av sådan utbildning eller 
verksamhet som avses i 1 § ska ha möjlighet 
att anhålla om utebliven statsandel ifall det 
uppdagas ny information som påverkar sa-
ken. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 
18 § i den gällande lagen om statsandelar till 
kommunerna, som med stöd av den hänvis-
ningsbestämmelse som ingår i 57 § 1 mom. 
1 punkten i den gällande finansieringslagen 
har tillämpats på den finansiering som bevil-
jats med stöd av finansieringslagen. 

62 §. Återbetalning av en grundlös förmån. 
Denna paragraf motsvarar till sitt innehåll 
19 § i den gällande lagen om statsandelar till 
kommunerna, som med stöd av den hänvis-
ningsbestämmelse som ingår i 57 § 1 mom. 
2 punkten i den gällande finansieringslagen 
har tillämpats på den finansiering som bevil-
jats med stöd av finansieringslagen. 

63 §. När betalningsskyldigheten upphör. 
Denna paragraf motsvarar till sitt innehåll 
20 § i den gällande lagen om statsandelar till 
kommunerna, som med stöd av den hänvis-
ningsbestämmelse som ingår i 57 § 1 mom. 
3 punkten i den gällande finansieringslagen 
har tillämpats på den finansiering som bevil-
jats med stöd av finansieringslagen. Förmå-
nen förfaller fem år från utgången av det ka-

lenderår under vilket förmånen borde ha be-
talats eller betalades. 

64 §. Tillämpning av vissa bestämmelser i 
lagen om statsandel för kommunal basservi-
ce. Utöver de ovan nämnda hänvisningarna 
föreslås denna paragraf innehålla föreskrifter 
om vilka bestämmelser i lagen om statsandel 
för kommunal basservice som ska tillämpas 
på de verksamheter som finansieras med stöd 
av lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet. 

Enligt den bestämmelse som ingår i 55 § i 
den föreslagna lagen om statsandel för kom-
munal basservice ska statsandelen för nya 
och mera omfattande statsandelsåligganden 
utgöra 50 procent av de kalkylerade kostna-
derna för uppgifterna i fråga. Denna procent-
sats grundar sig på regeringsprogrammet för 
Matti Vanhanens andra regering. Procentsat-
sen för statsandelen ska höjas för nya ålig-
ganden så att den motsvarar statens andel av 
de kostnader som förändringen medför. 

De nya och mera omfattande åligganden 
som avses i 55 § 2 mom. i lagen om statsan-
del för kommunal basservice gäller för un-
dervisnings- och kulturverksamhetens del 
endast sådana åligganden som enligt lag hör 
till kommunens självfinansieringsandel. Des-
sa åligganden ska regleras i de lagar som gäl-
ler respektive verksamhet. Åliggandena ska 
också kräva tilläggsfinansiering. De utvidg-
ningar av statsandelsåliggandena som avses i 
den nämnda paragrafen begränsar sig nämli-
gen endast till utvidgningar som kräver sådan 
tilläggsfinansiering som ska beaktas vid be-
räkningen av det genomsnittliga priset per 
enhet. En ökning av elevantalet utgör t.ex. in-
te en sådan utvidgning. I 1 mom. 1 punkten i 
paragrafen ska det finnas en hänvisning till 
55 § 2 mom. i lagen om statsandel för kom-
munal basservice. Den hänvisning som före-
slås ingå i 1 mom. 2 punkten gäller tidpunk-
ten för bestämmande av kommunens invå-
narantal. Hänvisningen i 3 punkten gäller be-
viljande av statsandel vid ändring i kommun-
indelningen och hänvisningen i 4 punkten 
gäller bestämmande av statsandelen för un-
dervisnings- och kulturverksamhet när en 
kommuns område delas. 
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8 kap. Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser 

65 §. Ikraftträdande. Denna lag avses träda 
i kraft vid ingången av år 2010. Genom lagen 
upphävs den gällande lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet jäm-
te ändringar. 

Lagen ska första gången tillämpas på fi-
nansieringen för år 2010. Lagen ska redan på 
förhand tillämpas vid bestämmandet av pri-
serna per enhet och beviljandet av statsande-
lar under hösten 2009. Enligt 2 mom. ska de 
bestämmelser som var gällande då lagen 
trädde i kraft tillämpas på finansieringen för 
år 2009 och åren före det. 

Enligt 3 mom. ska de genomsnittliga priser 
per enhet som med stöd av 16 § i den gällan-
de finansieringslagen genom förordning av 
statsrådet föreskrivs för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning, yrkes-
högskolor, grundläggande konstundervisning 
och medborgarinstitut för år 2010 tillämpas 
vid beräkningen och bestämmandet av pri-
serna per enhet för nämnda utbildningar år 
2010. 

66 §. Resultatbaserad finansiering för yr-
kesutbildning. För att man ska kunna säker-
ställa att reformen av den resultatbaserade fi-
nansieringen är statistiskt tillförlitlig och 
fungerande, föreslås det att de nya grunderna 
för bestämmande av finansieringen ska tas i 
bruk vid beräknandet av priserna per enhet 
för år 2011. 

67 §. Finansiering av förberedande utbild-
ning för grundläggande yrkesutbildning. En-
ligt regeringens proposition kommer den ori-
enterande och förberedande undervisning 
som ordnas före den grundläggande yrkesut-
bildningen att bli permanent från och med 
den 1 augusti 2010. Eftersom det inte är än-
damålsenligt att finansieringssystemet ändras 
mitt under finansåret, föreslås det att finansi-
eringen för år 2010 ska bestämmas på samma 
sätt för hela årets del. Det föreslås således att 

de nya finansieringsgrunderna ska träda i 
kraft den 1 januari 2011. Eftersom grunderna 
för finansiering av sådan undervisning och 
handledning som ordnas för handikappade 
studerande i tränings- och rehabiliteringssyf-
te och sådan förberedande utbildning som 
ordnas för invandrare inför den grundläggan-
de yrkesutbildningen också ska ändras på 
motsvarande sätt, genom en gradering av det 
genomsnittliga priset per enhet för yrkesut-
bildning, föreslås det att även dessa ändring-
ar ska träda i kraft vid samma tidpunkt, dvs. 
den 1 januari 2011. 

68 §. Beaktandet av avskrivningar för yr-
kesutbildning och yrkeshögskolor i priserna 
per enhet. Denna paragraf innehåller be-
stämmelser om de övergångsarrangemang 
som gäller systemet för finansiering av inve-
steringar i anslutning till yrkesutbildning och 
yrkeshögskolor. Vid finansieringen av inve-
steringar avskaffades det särskilda stödsy-
stemet för investeringar den 1 januari 2006 
(statsandelarna för anläggningsprojekt, 
kommunernas investeringstillägg samt de 
särskilda höjningarna för hyror). Investering-
arna stöds för närvarande genom att de av-
skrivningar som hänför sig till investeringar-
na inkluderas i de kostnader som läggs till 
grund för beräkningen av priserna per enhet. 

Eftersom en betydande del av yrkeshögsko-
lornas fastigheter och de fastigheter som an-
vänds för yrkesutbildning har erhållits i form 
av donationer från staten och eftersom också 
de statsandelar som tidigare beviljats för an-
läggningsprojekt minskar balansvärdena, an-
sågs det nödvändigt att föreskriva att en så-
dan höjning som motsvarar den nya finansie-
ringsnivån ska göras i priserna per enhet un-
der övergångsperioden. Den övergångsperiod 
som regleras i paragrafen sträcker sig fram 
till år 2015. 

Yrkeshögskolorna och yrkesutbildningsan-
ordnarna har fortfarande betydligt mindre av-
skrivningar som hänför sig till anläggnings-
projekt än vad som motsvarar finansierings-
nivån för investeringar år 2005: 
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Yrkeshögskolornas avskrivningar och avskrivningar som hänför sig till yrkesutbildning un-

der åren 2004—2008: 
 

2004 2005 2006 20007 2008  
1 000€ 

Yrkeshögskolornas 
avskrivningar 31 800 35 100 34 000 33 500 35 700 

Avskrivningar som 
hänför sig till yrkes-
utbildning 

70 431 71 246 74 295 76 943 78 906 

 
 
69 §. Tidigare beviljade obetalda statsan-

delar för anläggningsprojekt. De årliga stats-
andelar som beräknas per studerande och 
som före år 2006 har beviljats för sådana an-
läggningsprojekt som hänför sig till yrkesut-
bildning eller yrkeshögskolor ska avdras vid 
beräkningen av de genomsnittliga priserna 
per enhet. Denna höjning kommer emellertid 
att minska i och med att den projektspecifika 
finansieringen minskar och den kommer att 
upphöra kring år 2013. 

70 §. Statsbidragsmyndighet i ärenden som 
gäller anläggningsprojekt. Undervisnings-
ministeriet ska svara för statsbidragsmyndig-
hetens uppgifter i fråga om sådana anlägg-
ningsprojekt för vilka ministeriet har beviljat 
statsandel före lagens ikraftträdande. 

71 §. Återbetalning av statsandelar och 
statsunderstöd för anläggningsprojekt. Enligt 
denna paragraf ska de bestämmelser om åter-
betalning av statsunderstöd för anläggnings-
projekt som ingår i 53 § tillämpas på sådana i 
53 § avsedda åtgärder som har vidtagits efter 
denna lags ikraftträdande eller på skador som 
har inträffat efter lagens ikraftträdande. I frå-
ga om sådana statsandelar som har beviljats 
för anläggningsprojekt iakttas i tillämpliga 
delar det som bestäms om statsunderstöd i 
53 §. 

72 §. Fastställande av elevantalet inom den 
förberedande undervisning som ordnas för 
invandrare före den grundläggande utbild-
ningen år 2010. Denna paragraf föreslås in-
nehålla undantagsföreskrifter om sättet för 
beräknande av det elevantal som läggs till 
grund för finansieringen av sådan förbere-
dande undervisning som ordnas för invandra-
re före den grundläggande utbildningen år 
2010. Elevantalet ska i detta fall utökas med 

antalet elever inom utbildningen i fråga den 
20 september 2009, multiplicerat med talet 
0,5. Denna övergångsbestämmelse behövs 
för att finansieringen av den förberedande 
undervisningen för invandrare ska uppdateras 
i samband med finansieringsreformen. 
 
1.3 Lagen om planering av och statsun-

derstöd för social- och hälsovården 

Lagens rubrik. Lagens rubrik föreslås bli 
ändrad så att den motsvarar lagens innehåll. 
Den nya rubriken är lag om planering av och 
statsunderstöd för social- och hälsovården. 

1 §. Tillämpningsområde. Lagen ska enligt 
förslaget inte längre tillämpas på statsande-
larna för social- och hälsovården. Det före-
slås att den paragraf som handlar om lagens 
tillämpningsområde ändras så att ordet 
”statsandel” ändras till ”statsunderstöd”. 

Denna lag tillämpas på planering av och 
statsunderstöd för social- och hälsovården, 
om så föreskrivs i någon annan lag (special-
lag). 

2 §. Förhållandet till lagen om statsande-
lar till kommunerna. Paragrafen innehåller 
bestämmelser om tillämpning av lagen om 
statsandelar till kommunerna på statsandelen 
för social- och hälsovården. Bestämmelsen 
föreslås bli upphävd såsom onödig, eftersom 
bestämmelser om statsandelar för social- och 
hälsovården kommer att ingå i den nya lagen 
om statsandel för kommunal basservice.  

6 §. Förordningen om social- och hälso-
vårdens resurser. Bestämmelsen föreslås bli 
upphävd såsom onödig, eftersom bestämmel-
ser om statsandelar och grundpriser för soci-
al- och hälsovården kommer att ingå i den 
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nya lagen om statsandel för kommunal bas-
service.  

7 §. Beredningen av resursförordningen. 
Paragrafen föreslås bli upphävd på de grun-
der som anges i samband med 6 §. 

8 §. Fördelning av statsunderstöd för an-
läggningsprojekt. Paragrafrubriken lyder för 
närvarande "Den regionala fördelningen av 
resurser". I paragrafen föreskrivs det om den 
regionala fördelningen av statsunderstöd som 
står till förfogande för utvecklingsprojekt och 
för anläggningsprojekt. Det anslag som står 
till förfogande för både utvecklings- och an-
läggningsprojekt har tidigare fördelats av so-
cial- och hälsovårdsministeriet mellan läns-
styrelserna, som sedan har fördelat det mel-
lan kommunerna och samkommunerna inom 
respektive län. I fråga om statsunderstödet 
för utvecklingsprojekt ska ett separat beslut 
ha fattats om den del av anslaget som kan 
användas av social- och hälsovårdsministeri-
et. 

Bestämmelser om utvecklingsprojekt inom 
social- och hälsovården finns för närvarande 
i 5 b § (lag 140/2008) som trädde i kraft den 
1 april 2008 och i statsrådets förordning om 
statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom 
social- och hälsovården (287/2008). Enligt 
dessa nya bestämmelser fördelas det anslag 
som står till förfogande för statsunderstöd för 
utvecklingsprojekt inom social- och hälso-
vården mellan kommuner och samkommuner 
genom beslut som social- och hälsovårdsmi-
nisteriet fattar. Anslaget fördelas inte längre 
via länsstyrelserna. 

På grundval av det som konstateras ovan 
bör rubriken för 8 § preciseras, och paragra-
fens innehåll bör ändras på så sätt att det i pa-
ragrafen inte längre föreskrivs om utveck-
lingsprojekt utan endast om anläggningspro-
jekt. Paragrafrubriken föreslås bli ändrad till 
”Fördelning av statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt”. För anläggningsprojektens 
vidkommande är avsikten inte att ändra lag-
stiftningen, utan förfarandet fortsätter att vara 
att anslaget fördelas mellan regionerna via 
regionförvaltningsverken. 

Social- och hälsovårdsministeriet fördelar 
det statsunderstöd som står till förfogande för 
anläggningsprojekt mellan regionförvalt-
ningsmyndigheterna, som fördelar det vidare 

mellan kommunerna och samkommunerna 
inom sitt verksamhetsområde. 

3 kap. Det föreslås att hela kapitlet upp-
hävs såsom onödigt, eftersom bestämmelser 
om statsandelar för social- och hälsovården 
kommer att ingå i den nya lagen om statsan-
del för kommunal basservice.  

20 §. Mottagare av statsunderstöd och för-
utsättningar för anläggningsprojekt. Den nu-
varande hänvisningen till 3 kap. 19 a § som 
upphävts genom lag 149/2008 föreslås bli 
ändrad till en hänvisning till 5 b §. Inga andra 
ändringar föreslås för paragrafens del. 

Statsunderstöd kan betalas till en kommun 
eller en samkommun för anläggningsprojekt 
som är nödvändiga för att ordna social- och 
hälsovården, om projektet är nödvändigt för 
att trygga kommunens eller samkommunens 
social- och hälsovårdstjänster eller för ge-
nomförande av ett sådant utvecklingsprojekt 
som gäller verksamheten och avses i 5 b §. 
Dessutom ska de totala kostnaderna för pro-
jektet uppgå till minst 300 000 euro. 

22 §. Godkännande av anläggningsprojekt. 
Paragrafen föreslås bli upphävd. I enlighet 
med 2 mom. har statsrådet årligen i en re-
sursförordning godkänt nivån på det statsun-
derstöd som står till förfogande för anlägg-
ningsprojekt. Meningen är att det i fortsätt-
ningen inte längre ska utfärdas någon resurs-
förordning som avses i lagrummet. Riksda-
gen fastställer i statsbudgeten det anslag står 
till förfogande för utvecklings- och anlägg-
ningsprojekt inom social- och hälsovården. 
Anslaget behöver inte fastställas på nytt ge-
nom förordning av statsrådet. 

26 §. Statsunderstöd för anläggningspro-
jekt. Paragrafen föreslås bli ändrad så att re-
gionförvaltningsverket, inte länsstyrelsen, till 
följd av regionförvaltningsreformens ikraft-
trädande är den behöriga myndigheten 
fr.o.m. ingången av 2010 vid skötseln av de 
uppgifter som avses i paragrafen. 

Enigt den gällande lagen betalas dock inte 
statsunderstöd när maximikostnader för ett 
anläggningsprojekt som ska genomföras har 
fastställts för en kommun eller samkommun, 
om de faktiska kostnaderna understiger det 
minimibelopp om 300 000 euro för anlägg-
ningsprojekt som anges i lagen. Det har an-
setts att det genomförda projektet då i själva 
verket inte är ett anläggningsprojekt som av-
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ses i lagen utan att kostnaderna utgör drifts-
kostnader för social- och hälsovården i 
kommunen. 

Lagrummet i fråga, sista meningen i 26 § i 
planerings- och statsandelslagen, föreslås bli 
upphävt. Det är inte ändamålsenligt att pro-
jekt förlorar karaktären av anläggningspro-
jekt därför att de har genomförts till en lägre 
kostnad än den som anges i 20 §. Bestäm-
melsen i fråga kan rentav leda till att projekt-
kostnaderna ökas på konstgjord väg för att de 
ska överstiga det fastställda beloppet för 
kostnaderna för anläggningsprojekt. Också 
för den offentliga ekonomin är det fördelak-
tigare om ett projekt när allt kommer om-
kring kan genomföras till kostnader som är 
lägre än det har uppskattats i den ursprungli-
ga anskaffningsplanen. De faktiska kostna-
derna torde i praktiken inte kunna vara avse-
värt lägre än i det kostnadsförslag som hör 
ihop med projektplanen, eftersom det före-
slagna kostnadsförslaget ska motiveras. 

27 §. Statsunderstödets storlek. Paragrafen 
föreslås bli ändrad bara tekniskt så att det i 
den inte hänvisas till 7 § i lagen om statsan-
delar till kommunerna, vilken lag föreslås bli 
upphävd, utan till motsvarande paragraf i la-
gen om statsandel för kommunal basservice. 
Paragrafhänvisningen avser utjämnad skatte-
inkomst. 

29 §. Statsunderstödsutredning och stats-
understödsbeslut. Den behöriga myndighet 
som nämns i paragrafen är från ingången av 
2010 regionförvaltningsverket, inte länssty-
relsen. Paragrafen föreslås bli ändrad i enlig-
het med detta. 

31 §. Fastställande av statsunderstödet för 
anläggningsprojekt. Det föreslås att den nu-
varande paragrafrubriken ”Fastställande av 
resurser” ändras så att den motsvarar para-
grafens innehåll bättre. Enligt förslaget ska 
orden ”eller resursförordningen” strykas i 2 
mom. andra meningen på de grunder som 
anges i samband med 22 §.  

Enligt förslaget ska regionförvaltningsver-
ket i samband med fastställandet av anlägg-
ningsprojekt meddela kommunen eller sam-
kommunen ett förhandsbeslut om de anlägg-
ningsprojekt som ska inledas året efter verk-
samhetsåret och om de kostnader som ligger 
till grund för bestämmandet av statsunder-
stödet. Om inte något annat följer av stats-

budgeten är förhandsbeslutet bindande för 
regionförvaltningsverket när det fastställer de 
projekt som ska inledas under det följande 
året. 

32 §. Tillämpning av vissa bestämmelser i 
statsunderstödslagen. I den ändrade lagen fö-
reskrivs det enligt förslaget inte längre om 
sådant som hänför sig till fastställande av re-
surser eller betalning av statsandel, vilka nu 
anges i paragrafen. Därför föreslås 1 mom. 
bli upphävt och paragrafrubriken bli ändrad 
så att orden ”statsandelslagen och” stryks. 
Dessutom företas en stilistisk ändring i den 
svenska paragrafrubriken. 

Det föreslås att 2 mom. kompletteras med 
en ny 1 punkt, enligt vilken bestämmelserna i 
14 § i statsunderstödslagen om statsunder-
stödstagarens skyldighet att lämna uppgifter 
ska tillämpas på statsunderstöden. Genom 
ändringen ersätts hänvisningen i 42 §, vilken 
paragraf föreslås bli upphävd, till 23 § i lagen 
om statsandelar till kommunerna som gäller 
lämnande av upplysningar. Ändringen leder 
till en ny numrering av hänvisningspunkterna 
i momentet. 

Följande bestämmelser i statsunderstödsla-
gen tillämpas på statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt: 

1) bestämmelserna i 14 § om statsunder-
stödstagarens skyldighet att lämna uppgifter, 

2) bestämmelserna i 20 § 1 mom. om åter-
betalning av statsunderstöd, 

3) bestämmelserna i 21 § om skyldighet att 
återkräva statsunderstöd, 

4) bestämmelserna i 24 § om ränta, 
5) bestämmelserna i 25 § om dröjsmålsrän-

ta, 
6) bestämmelserna i 26 § om jämkning, 
7) bestämmelserna i 28 § om tiden för åter-

krav, 
8) bestämmelserna i 29 § 2 mom. om pre-

skription, och 
9) bestämmelserna i 30 § om kvittning. 
33 §. Rättelseförfarande. Eftersom denna 

lag inte längre avses innehålla bestämmelser 
om statsandelar till kommunerna bör om-
nämnandet i 33 § av beslut om beviljande av 
statsandel utgå. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om 
framställande av rättelseyrkande beträffande 
ersättning för utjämning av stora kostnader 
för barnskyddet. I 1983 års barnskyddslag 
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(683/1983), som numera är upphävd, före-
skrevs det om ett sådant separat system för 
kostnadsutjämning som baserar sig på faktis-
ka kostnader. 

Lagen kompletterades genom lag 123/1999 
med 5 a—5 c § som gällde detta. Utjäm-
ningssystemet avskaffades genom lag 
1070/2005 som trädde i kraft vid ingången av 
2006 och ersattes med en ny barnskyddskoef-
ficient som uttrycker behovet av barnskydd 
och används när statsandelarna för drifts-
kostnader för social- och hälsovården beräk-
nas. Det innebär att den hänvisning till ut-
jämningssystemet som ingår i 33 § bör slo-
pas. 

I paragrafen återstår således bara en be-
stämmelse om att den som inte nöjer sig med 
ett beslut om statsunderstöd för ett anlägg-
ningsprojekt får yrka på att det regionförvalt-
ningsverk som avgjort ärendet ska rätta be-
slutet. 

37 §. Kommuninvånare. Bestämmelsen fö-
reslås bli upphävd såsom onödig, eftersom 
definitionen av begreppet kommuninvånare 
har behövts bara i samband med beräkningen 
av kommunernas statsandelar. Eftersom be-
stämmelser om statsandel för kommunernas 
uppgifter inom social- och hälsovården avses 
bli utfärdade i lagen om statsandel för kom-
munal basservice är bestämmelsen onödig.  

39 §. Statsbidragsmyndighet. I paragrafen 
föreskrivs det om i vilka ärenden regionför-
valtningsverket är statsbidragsmyndighet en-
ligt lagen och i vilka ärenden det behöriga 
ministeriet är det.  

Den ändrade lagen avses inte längre uppta 
bestämmelser om statsandelsärenden som av-
ses i paragrafen. I paragrafen hänvisas det till 
30 a § i barnskyddslagen, en paragraf som 
handlade om utjämning av stora kostnader 
för barnskyddet och upphävdes genom lag 
1069/2005. Anläggningsprojekten delades ti-
digare in i stora och små projekt, därav om-
nämnandet av stora projekt i paragrafens för-
sta mening. Indelningen frångicks genom 
lagändring 716/2002, som trädde i kraft vid 
ingången av 2003. Paragrafen är därmed för-
åldrad i sin helhet.  

Den myndighet som fattar beslut om stats-
understödet ska betraktas som statsbidrags-
myndighet. Social- och hälsovårdsministeriet 
är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäll-

er statsunderstöd för utvecklingsprojekt och 
regionförvaltningsverket är statsbidragsmyn-
dighet i ärenden som gäller statsunderstöd för 
anläggningsprojekt. Paragrafen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med detta.  

Social- och hälsovårdsministeriet är stats-
bidragsmyndighet i ärenden som gäller ut-
vecklingsprojekt inom social- och hälsovår-
den. 

Regionförvaltningsverket är statsbidrags-
myndighet i ärenden som gäller anläggnings-
projekt inom social- och hälsovården. 

40 §. Regionförvaltningsverkets regionala 
behörighet. Paragrafen föreslås bli ändrad 
bara med anledning av regionförvaltningsre-
formen så att behörig i ärenden som gäller 
samkommuner inte är länsstyrelsen utan re-
gionförvaltningsverket i det område inom 
vilket samkommunen har sin hemort.  

41 §. Föreskrifter. Eftersom lagen inte 
längre avses uppta bestämmelser om statsan-
delar bör ordet ”statsandelsärenden” ändras 
till ”statsunderstödsärenden”. 

När regionförvaltningsverket avgör stats-
understödsärenden ska det iaktta de föreskrif-
ter som social- och hälsovårdsministeriet el-
ler något annat ministerium har meddelat för 
sitt eget ansvarsområde. 

42 §. Tillämpning av vissa stadganden i 
statsandelslagen. Den ändrade lagen avses 
inte längre uppta bestämmelser om statsan-
delsärenden. Därför föreslås paragrafen bli 
upphävd. 

45 §. Statsandelsbeloppen det år då lagen 
träder i kraft. Lagrummet föreslås bli upp-
hävt såsom onödigt. Övergångsbestämmel-
serna har inte längre någon praktisk betydel-
se, eftersom de gäller uträkningen av statsan-
delar det år då lagen trädde i kraft, dvs.1993.  

45 b § Justering av kostnadsfördelningen 
mellan staten och kommunerna 2005. Lag-
rummet föreslås bli upphävt såsom onödigt. 

47 §. Pensionsskyddet för personalen vid 
en privat verksamhetsenhet. Paragrafen före-
slås bli ändrad närmast till den del det i den 
hänvisas till upphävda bestämmelser. 

Enligt förslaget förblir 1 och 2 mom. oför-
ändrade. 

Andra meningen i 3 mom. gäller över-
gångsförfarandet efter att lagen om planering 
av och statsandel för social- och hälsovården 
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trätt i kraft, och den föreslås bli slopad såsom 
föråldrad. 

I 4 mom. finns en hänvisning till den upp-
hävda lagen om indrivning av skatter och av-
gifter i utsökningsväg (367/1961). Det bör i 
stället hänvisas till lagen om verkställighet av 
skatter och avgifter (706/2007). 

Enligt förslaget förblir 5 mom. oförändrat. 
Hänvisningen i 6 mom. till den upphävda 

lagen om pension för arbetstagare (395/1961) 
föreslås bli ändrad till en hänvisning till la-
gen om pension för arbetstagare (395/2006). 
 
1.4 Lag om ändring av 5 och 43 § i lagen 

om grundläggande utbildning  

5 §. Annan utbildning och verksamhet. En-
ligt den utvecklingsplan för utbildning och 
forskning som godkänts av statsrådet är av-
sikten att den flexibla grundläggande utbild-
ningen ska bli en del av den grundläggande 
utbildningen i de högre klasserna under åren 
2009—2011. Varje år riskerar 12 500 unga 
att falla utanför det offentliga utbildningssy-
stemet. Alltför många unga avbryter den 
grundläggande utbildningen eller avlägger 
den med svaga betyg. De problem som är 
förknippade med avbrytandet av skolgången 
kan också skönjas vid övergången mellan 
grundskolan och mellanstadieutbildningen. 
Av dem som avslutat grundskolan finns det 
ca 1 100 unga som inte genast söker sig till 
mellanstadieutbildning efter den grundläg-
gande utbildningen. Ca 3 000 unga inleder 
inte alls någon mellanstadieutbildning. 

Undervisningsministeriet startade år 2006 
ett projekt för flexibel grundläggande utbild-
ning, i syfte att utarbeta nya åtgärder för att 
minska avbrytandet av den grundläggande 
utbildningen. Inom den flexibla grundläg-
gande utbildningen betonas praktiska under-
visnings- och arbetssätt. Undervisningen och 
verksamheten genomförs i smågrupper, del-
vis i skolan och delvis i form av ledda studier 
på arbetsplatser eller i andra inlärningsmiljö-
er. Dessutom tillhandahålls olika former av 
stöd för unga, såsom metoder för tidig pro-
blemidentifiering och tidig intervention samt 
individuellt inriktade stöd- och handlednings-
tjänster. Den flexibla grundläggande utbild-
ningen genomförs i form av mångprofessio-
nellt samarbete som innefattar yrkeskunnan-

de åtminstone i frågor som gäller stödandet 
av ungdomars sociala utveckling, samarbetet 
med familjerna, annat stöd- och rådgivnings-
arbete samt utvecklandet av arbetsplatsnät-
verket. Samarbetet ska kunna ordnas med 
beaktande av kommunens särdrag. Samarbe-
tet med föräldrarna utgör också ett väsentligt 
inslag i den flexibla grundläggande utbild-
ningen. 

Flexibel grundläggande utbildning infördes 
läsåret 2006—2007 i sammanlagt 26 kom-
muner och läsåret 2007—2008 hade verk-
samheten spritt sig till sammanlagt 54 kom-
muner. Under vårterminen 2009 omfattade 
verksamheten ca 800 elever i de högre 
grundskolklasserna. År 2009 ordnas flexibel 
grundläggande utbildning i sammanlagt ca 
100 kommuner och verksamheten omfattar 
ca 1 200 elever. Den flexibla grundläggande 
utbildningen är riktad till elever i årskurserna 
7—9 samt till studerande inom påbyggnads-
undervisningen. 

Det föreslås att 5 § i lagen om grundläg-
gande utbildning ska ändras så att lagen 
kompletteras med en bestämmelse om sådan 
flexibel grundläggande utbildning som ord-
nas i anslutning till den grundläggande ut-
bildningen. För utbildningsanordnarna ska 
det vara frivilligt att ordna flexibel grundläg-
gande utbildning. I enlighet med detta före-
slås det också att lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet ska 
kompletteras med en bestämmelse om sådan 
tilläggsfinansiering som beviljas för flexibel 
grundläggande utbildning. 

Grunderna för läroplanen för den grund-
läggande utbildningen ska följas också inom 
den flexibla grundläggande utbildningen. 
Närmare bestämmelser om ordnandet av 
flexibel grundläggande utbildning ska utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

43 §. Finansiering. Då föreskrifterna om 
den statsandel som beviljas för driftskostna-
derna för förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning föreslås ingå i lagen om 
statsandel för kommunal basservice (    /    ) 
och föreskrifterna om den övriga finansie-
ringen ska ingå i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet, före-
slås det att denna paragraf ska ändras i enlig-
het med detta. Paragrafen ska utökas med ett 
nytt 2 mom., där det bestäms att man inom 
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ramen för det anslag som anvisats för ända-
målet i statsbudgeten ska kunna bevilja stats-
understöd för sådan undervisning och verk-
samhet som avses i lagen om grundläggande 
utbildning och för anläggningsprojekt som 
berör sådan verksamhet, i enlighet med vad 
som bestäms i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet (    /    ). 
 
1.5 Lagen om ändring av 11 § i lagen om 

grundläggande konstundervisning 

11 §. Statsandel. Då föreskrifterna om fi-
nansiering av den verksamhet som regleras i 
lagen om grundläggande konstundervisning 
delas upp mellan två olika lagar, föreslås det 
att denna paragraf ska ändras så att den över-
ensstämmer med reformen. Enligt paragrafen 
ska en kommun som ordnar grundläggande 
konstundervisning få statsandel enligt antalet 
invånare i kommunen på det sätt som före-
skrivs i lagen om statsandel för kommunal 
basservice (     /2009). 

En kommun eller en sådan privat sam-
manslutning eller stiftelse som med stöd av 
ett tillstånd att ordna grundläggande konst-
undervisning ordnar sådan grundläggande 
konstundervisning som finansieras enligt an-
talet undervisningstimmar ska däremot bevil-
jas statsandel enligt antalet kalkylerade un-
dervisningstimmar på det sätt som bestäms i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (    /2009). 

Dessutom föreslås det att en utbildningsan-
ordnare ska kunna beviljas statsandel för an-
läggningsprojekt och inom ramen för anslag i 
statsbudgeten för andra statsunderstöd så 
som bestäms i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet (     /     ). 

 
 

1.6 Lagen om ändring av 9 § i biblioteks-
lagen 

 
9 §. Det föreslås att denna paragraf ska 

ändras så att den överensstämmer med re-
formen, då föreskrifterna om finansiering av 
den verksamhet som regleras i biblioteksla-
gen uppdelas mellan två olika lagar. Det fö-
reslås att kommunen ska få statsandel för 
bibliotekens driftskostnader i enlighet med 

vad som bestäms i lagen om statsandel för 
kommunal basservice. Finansieringslagen 
ska däremot innehålla föreskrifter om det 
statsunderstöd som inom ramen för statsbud-
geten ska beviljas kommunen för sådana cen-
tralbiblioteks- och landskapsbiblioteksupp-
gifter som avses i 4 § i bibliotekslagen, samt 
för anläggningsprojekt som gäller bibliotek. 
Vidare föreslås det att statsunderstöd också 
ska kunna beviljas för skötseln av andra sär-
skilda uppgifter som anförtrotts kommunen 
eller någon annan serviceanordnare. 

 
 

1.7 Lagen om ändring av 3 § i lagen om 
kommunernas kulturverksamhet 

3 §. Statsandel och statsunderstöd. Det fö-
reslås att denna paragraf ska ändras så att den 
överensstämmer med reformen, då föreskrif-
terna om finansiering av den verksamhet som 
regleras i lagen om kommunernas kultur-
verksamhet uppdelas mellan två olika lagar. 
Kommunen ska beviljas statsandel för kul-
turverksamhet på det sätt som bestäms i la-
gen om statsandel för kommunal basservice (     
/    ). 

Dessutom bestäms det att kommuner samt 
sammanslutningar, stiftelser och institutioner 
som är verksamma i en kommun och som en-
ligt kommunens anvisningar bedriver och 
främjar kulturverksamhet ska däremot, inom 
ramen för anslag som anvisats för ändamålet 
i statsbudgeten, kunna beviljas statsunderstöd 
för kulturverksamhet och för anläggningspro-
jekt som avser lokaler för kulturverksamhet i 
enlighet med vad som föreskrivs i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet. 
 
 
1.8 Lagen om ändring av 12 § i lagen om 

barndagvård 

12 §. Till följd av sammanslagningen av 
statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i paragrafen så att 
det hänvisas till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 
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1.9 Lagen om ändring av 12 § i lagen om 
stöd för hemvård och privat vård av 
barn 

12 §. Förhållande till andra lagar.Till följd 
av sammanslagningen av statsandelarna före-
slås en teknisk ändring av hänvisningsbe-
stämmelsen i paragrafen så att det hänvisas 
till lagen om statsandel för kommunal bas-
service. 

 
1.10 Lagen om ändring av 19 § i folkhäl-

solagen 

 
19 §. Till följd av sammanslagningen av 

statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i paragrafen så att 
det hänvisas till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 

 
1.11 Lagen om ändring av 4 § i lagen om 

specialiserad sjukvård 

 
4 §.  Till följd av sammanslagningen av 

statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i paragrafen så att 
det hänvisas till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 

 
 
1.12 Lagen om ändring av 2 § i social-

vårdslagen 

 
2 §. Till följd av sammanslagningen av 

statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i paragrafen så att 
det hänvisas till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 

 
 
1.13 Lagen om ändring av 5 § i lagen om 

utkomststöd 

5 §. Statsandel och statsunderstöd. Till 
följd av sammanslagningen av statsandelarna 
föreslås en teknisk ändring av hänvisnings-
bestämmelsen i paragrafen så att det hänvisas 
till lagen om statsandel för kommunal bas-
service. 

1.14 Lagen om ändring av 48 § i lagen 
angående specialomsorger om ut-
vecklingsstörda 

48 §.  Till följd av sammanslagningen av 
statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i paragrafen så att 
det hänvisas till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 

 
1.15 Lagen om ändring av 5 § i lagen om 

service och stöd på grund av handi-
kapp 

 
5 §. Planering och finansiering. Till följd 

av sammanslagningen av statsandelarna före-
slås en teknisk ändring av hänvisningsbe-
stämmelsen i paragrafen så att det hänvisas 
till lagen om statsandel för kommunal bas-
service. 

 
1.16 Lagen om ändring av 25 § i lagen om 

arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte 

25 §. Finansiering. Till följd av samman-
slagningen av statsandelarna föreslås en tek-
nisk ändring av hänvisningsbestämmelsen i 
paragrafen så att det hänvisas till lagen om 
statsandel för kommunal basservice. 

 
1.17 Lagen om ändring av 3 § i mental-

vårdslagen 

3 §. Tillhandahållande av mentalvårds-
tjänster. Till följd av sammanslagningen av 
statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i 3 mom. så att det 
hänvisas till lagen om statsandel för kommu-
nal basservice. 
 
 
1.18 Lagen om ändring av 4 § i lagen om 

missbrukarvård 

 
4 §. Förhållande till andra lagar. Till följd 

av sammanslagningen av statsandelarna före-
slås en teknisk ändring av hänvisningsbe-
stämmelsen i paragrafen så att det hänvisas 
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till lagen om statsandel för kommunal bas-
service. 
 
1.19 Lagen om ändring av 8 § i lagen om 

smittsamma sjukdomar 

8 §. Till följd av sammanslagningen av 
statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i paragrafen så att 
det hänvisas till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 

 
1.20 Lagen om ändring av 58 § i hälso-

skyddslagen 

58 §. Förhållande till annan lagstiftning. 
Till följd av sammanslagningen av statsande-
larna föreslås en teknisk ändring av hänvis-
ningsbestämmelsen i paragrafen så att det 
hänvisas till lagen om statsandel för kommu-
nal basservice. 

 
1.21 Lagen om ändring av 85 § i livsme-

delslagen 

85 §. Förhållande till annan lagstiftning.  
Till följd av sammanslagningen av statsan-

delarna föreslås en teknisk ändring av hän-
visningsbestämmelsen i paragrafen så att det 
hänvisas till lagen om statsandel för kommu-
nal basservice. 
 
1.22 Lagen om ändring av 8 § i lagen om 

kommunernas miljövårdsförvaltning 

8 §. Förhållande till annan lagstiftning.  
Till följd av sammanslagningen av statsan-

delarna föreslås en teknisk ändring av hän-
visningsbestämmelsen i paragrafen så att det 
hänvisas till lagen om statsandel för kommu-
nal basservice. 

 
1.23 Lagen om ändring av 61 § i kemika-

lielagen 

61 §. Förhållande till annan lagstiftning.  
Till följd av sammanslagningen av statsan-

delarna föreslås en teknisk ändring av hän-
visningsbestämmelsen i paragrafen så att det 
hänvisas till lagen om statsandel för kommu-
nal basservice. 

 

1.24 Lagen om ändring av 62 § i läkeme-
delslagen 

62 §. Hänvisningsbestämmelsen i 2 mom. 
föreslås bli ändrad till en hänvisning till la-
gen om planering av och statsunderstöd för 
social- och hälsovården. Paragrafen gäller 
inte finansiering, så ingen hänvisning till la-
gen om statsandel för kommunal basservice 
behövs. 
 
1.25 Lagen om ändring av 37 § i lagen om 

konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet 

37 §. Till följd av sammanslagningen av 
statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i paragrafen så att 
det hänvisas till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 
 
1.26 Lagen om ändring av 3 § i lagen om 

social kreditgivning 

 
3 §. Förhållande till annan lagstiftning.Till 

följd av sammanslagningen av statsandelarna 
föreslås en teknisk ändring av hänvisnings-
bestämmelsen i paragrafen så att det hänvisas 
till lagen om statsandel för kommunal bas-
service. 
 
1.27 Lagen om ändring av 7 § i lagen om 

nykterhetsarbete 

7 §. Till följd av sammanslagningen av 
statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i paragrafen så att 
det hänvisas till lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 

 
 
1.28 Lagen om ändring av 14 a § i lagen 

om åtgärder för inskränkande av to-
baksrökning 

14 a §. Till följd av sammanslagningen av 
statsandelarna föreslås en teknisk ändring av 
hänvisningsbestämmelsen i 2 mom. så att det 
hänvisas till lagen om statsandel för kommu-
nal basservice. 
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1.29 Lagen om ändring av 15 § i veteri-
närvårdslagen 

 
15 §. Planering och statsandel. Till följd 

av sammanslagningen av statsandelarna före-
slås en teknisk ändring av hänvisningsbe-
stämmelsen i paragrafen så att det hänvisas 
till lagen om statsandel för kommunal bas-
service. 
 
2  Närmare bestämmelser och före-

skri f ter   

2.1 Bestämmelser som utfärdas med 
stöd av lagen om statsandel för 
kommunal basservice 

Det föreslås att bestämmelser om följande 
ska utfärdas genom förordning av statsrådet: 

- enligt 8 § om grunderna för bestämmande 
av fjärrortstalet, om vilka kommuner som är 
berättigade till fjärrortsförhöjningen och om 
fjärrortstalen för dem,  

- enligt 29 § om den kommunalskatt, kom-
munens andel av samfundsskatten (sam-
fundsskatteandel) och fastighetsskatten för 
samma skatteår som ska beaktas när kommu-
nens kalkylerade skatteinkomst beräknas,    

- enligt 43 § om inlämningen av uppgifter 
som rör hemkommunsersättningen,  

- enligt 47 § om förhandlingarna med Fin-
lands Kommunförbund rf om justeringar av 
kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna,  

- enligt 54 § årligen om fastställandet av 
grundpriser enligt 6, 13 och 14 § samt 22—
25 § för det följande finansåret, samt  

- enligt 57 § om beräkning av det prisindex 
för basservice som ligger till grund för för-
ändringen i kostnadsnivån. 

Bemyndigandena att utfärda förordning 
motsvarar i huvudsak bemyndigandena i la-
gen om statsandelar till kommunerna, med 
undantag för att grundpriserna avses bli fast-
ställda genom förordning. Detta är förenligt 
med det bemyndigande att utfärda förordning 
som finns i 6 § i planerings- och statsan-
delslagen och ligger till grund för den årliga 
resursförordning där det årligen har fastställts 
bl.a. de kalkylerade kostnader per invånare 

och arbetslös som ska användas vid beräk-
ningen av kommunens statsandel.  

Avsikten är att föreskriva om de ovan 
nämnda omständigheterna genom förordning 
av statsrådet i överensstämmelse med den 
gällande förordningen. Det är meningen att 
det ska föreskrivas om inlämnandet av upp-
gifter som rör hemkommunsersättningar att 
uppgifterna ska lämnas in till Statistikcentra-
len före ett visst datum på en blankett som 
Statistikcentralen har utarbetat. 
 
2.2 Lag om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet 

I den proposition som gäller finansierings-
lagen föreslås det att man genom förordning 
av statsrådet ska utfärda bestämmelser om 
följande frågor: 

- med stöd av 10 § 1 mom. om fastställan-
det av de studerandeårsverken som läggs till 
grund för statsandelen för särskilda yrkeslä-
roanstalter,  

- med stöd av 18 § om höjning eller minsk-
ning av det belopp som läggs till grund för 
finansieringen av sådan undervisning som 
ordnas utomlands,  

- om beloppen av de genomsnittliga priser 
per enhet som fastställs med stöd av 23 § 1 
mom., 

- med stöd av 24 § om gradering av priser-
na per enhet, beräkningen av och grunderna 
för priserna per enhet, beloppet av och grun-
derna för den förhöjning som beviljas för 
gymnasieutbildning som ordnas vid en inter-
natskola och om de grunder enligt vilka slut-
förda läroämnen omvandlas till studerande-
antal och beaktas i antalet sådana studerande 
som har inlett studierna efter det att de fyllt 
18 år 

- med stöd av 25 § om gradering av priser-
na per enhet för grundläggande yrkesutbild-
ning på basis av specialundervisning och 
andra faktorer som väsentligt inverkar på 
kostnaderna för utbildningen samt på basis 
av verksamhetens resultat, om gradering och 
beräkning av priserna per enhet för sådan 
orienterande och förberedande undervisning 
som ordnas före den grundläggande yrkesut-
bildningen, sådan undervisning och handled-
ning som ordnas för handikappade studeran-
de i tränings- och rehabiliteringssyfte samt 
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för sådan förberedande utbildning som ord-
nas för invandrare inför den grundläggande 
yrkesutbildningen, om gradering av priserna 
per enhet för sådan utbildning som ordnas på 
basis av en särskild utbildningsuppgift som 
har ålagts yrkesutbildningsanordnaren samt 
om höjning av priset per enhet på basis av att 
studerandena erbjuds inkvarteringsförmån 
och om beräknandet av priset per enhet, 

- med stöd av 26 § om inberäknandet av 
yrkeshögskolornas avskrivningar i de riks-
omfattande totalkostnaderna samt om beräk-
nandet av priset per enhet, 

- med stöd av 36 § om gränserna för de be-
lopp som kan beviljas för anläggningspro-
jekt, 

- med stöd av 40 § om innehållet i projekt-
redovisningen, 

- med stöd av 46 § om ordnandet av fristå-
ende examina som avläggs utan förberedande 
utbildning, 

- med stöd av 48 § 5 mom. om det antal 
elever och studerande som används vid be-
stämmandet av finansieringen, och 

- med stöd av 57 § 2 och 3 mom. om stats-
bidragsmyndigheten. 

Med stöd av 58 § 1 mom. ska man genom 
förordning av undervisningsministeriet utfär-
da bestämmelser om de uppgifter som ska 
lämnas in för fastställandet av finansieringen. 
  
3  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2010. Lagarna avses bli tillämpade första 
gången när statsandelsgrunderna bestäms och 
statsandel beviljas samt hemkommunsersätt-
ning betalas för 2010. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning  

Vid reformen föreskrivs det om statsandel 
för den kommunala basservicen, och proposi-
tionen bör bedömas utifrån den i grundlagen 
tryggade kommunala självstyrelsen och tryg-
gandet av de grundläggande rättigheterna, 
särskilt de bildningsmässiga och sociala 
grundläggande rättigheterna. 

Det som behöver bedömas ur ett kom-
munalt självstyrelseperspektiv är närmast 
frågan om på vilket sätt propositionen inver-

kar på den kommunala beskattningsrätten 
och på möjligheten att ansvara för finansie-
ringen av statsandelsåliggandena utan att om-
rådet för den kommunala självstyrelsen 
krymper väsentligt. Enligt 121 § 3 mom. i 
grundlagen har kommunerna beskattnings-
rätt. Den kommunala beskattningsrätten har 
av hävd ansetts höra till den kommunala 
självstyrelsens centrala utmärkande drag.  

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande 
(GrUU 41/2002) ansett att beskattningsrätten 
innebär i centrala delar att beskattningsrätten 
bör spela en reell roll för kommunernas möj-
ligheter att självständigt fatta beslut om sin 
ekonomi. Reformen bör därmed skärskådas 
med avseende på dess inverkan på kommu-
nernas möjligheter att fatta beslut om sin 
ekonomi.  

Statsandelarna har inte ansetts vara trygga-
de i grundlagen, men de bör granskas med 
avseende på hur basservicen tryggas genom 
dem och hur de följer den finansierings- och 
kostnadsmotsvarighetsprincip som grund-
lagsutskottet har lyft fram i sin utlåtande-
praxis. Grundlagsutskottet har i flera utlåtan-
den (t.ex. GrUU 20/2004, GrUU 18/2001 och 
GrUU 37/2000) ansett att staten när det före-
skrivs om nya uppgifter för kommunerna ska 
se till att kommunernas resurser är tillräckli-
ga. Utskottet har dessutom förutsatt att 
kommunernas resurser tryggas genom lag i 
stället för genom bestämmelser på lägre nivå. 

Reformen avses inte förändra finansiering-
en enligt det gällande systemet med statsan-
delar annat än på så sätt att kommuner med 
särskilt gles bosättning, skärgårdskommuner 
och kommunerna inom samernas hembygds-
område beviljas nya tilläggsdelar som syftar 
till att trygga dessa kommuners möjligheter 
att ordna basservicen. En del av dessa kom-
muner har upprepade gånger fått finansie-
ringsunderstöd enligt prövning, så för deras 
del stärks resurserna genom reformen.  

Reformen innebär att antalet kommuner 
med s.k. negativ statsandel minskar. Med ne-
gativ statsandel avses att kommunens självfi-
nansieringsandel och summan av utjäm-
ningsavdraget gällande statsandelarna över-
stiger den utjämning av statsandelarna som 
baserar sig på skatteinkomsterna, så att 
kommunen måste betala skillnaden till staten. 
Tidigare förekom negativa statsandelar i viss 
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mån i samband med de förvaltningsområdes-
specifika statsandelarna. Detta beskrivs i 
denna proposition i avsnittet ”Bedömning av 
nuläget”. Eftersom de tidigare förvaltnings-
områdesspecifika statsandelarna sammanslås 
till en enda statsandel minskar antalet kom-
muner med negativa statsandelar och begrän-
sas till enbart kommuner där utjämningsav-
draget gällande statsandelen till följd av att 
kommunens skatteinkomster är avsevärt hög-
re än genomsnittet är större än den totala 
statsandel som bestäms för kommunen på 
kalkylerade grunder.  

År 2010 skulle uppenbarligen bara Esbo 
stad behöva betala negativ statsandel till sta-
ten. För Esbos vidkommande beror den nega-
tiva statsandelen på den skatteinkomstbase-
rade utjämningen av statsandelen och varie-
rar särskilt till följd av förändringar i sam-
fundsskatten. Med avseende på den grund-
lagstryggade kommunala beskattningsrätten 
förbättrar reformen ändå kommunernas möj-
ligheter att fatta beslut om sin ekonomi. För 
Esbos del påverkar reformen inte avsevärt 
kommunens möjlighet att fatta beslut om sin 

ekonomi. I fallet Esbo förändras inte heller 
nuläget genom reformen. 

Bestämmelser om statsandelsgrunderna för 
den allmänna delen och för social- och häl-
sovården finns för närvarande på lagnivå, 
och inga ändringar föreslås i fråga om detta. 
För undervisnings- och kulturverksamhetens 
del är avsikten att det genom lag ska före-
skrivas om grunderna för höjning av priserna 
per enhet, vilka tidigare fastställts genom 
förordning. Det innebär att statsandelsgrun-
derna på grundval av propositionen grundar 
sig på lag. Propositionen är därmed förenlig 
med grundlagsutskottets ståndpunkt.  

Regeringen anser med stöd av vad som an-
förts ovan att lagförslagen kan behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning. Eftersom lagför-
slagen delvis anknyter till grundlagen före-
slår regeringen att grundlagsutskottets utlå-
tande om propositionen inhämtas. 
 

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

1. 

 
 

Lag 

om statsandel för kommunal basservice 

 
I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på statsandel som be-
viljas för driftskostnader i fråga om sådana 
uppgifter för kommunerna (statsandelsålig-
gande) om vilka det föreskrivs i 

1) lagen om grundläggande utbildning 
(628/1998),  

2) lagen om barndagvård (36/1973), 
3) lagen om stöd för hemvård och privat 

vård av barn (1128/1996), 
4) folkhälsolagen (66/1972), 
5) lagen om specialiserad sjukvård 

(1062/1989), 
6) socialvårdslagen (710/1982),  
7) lagen om utkomststöd (1412/1997), 
8) lagen om underhållsstöd (580/2008), 
9) barnskyddslagen (417/2007), 
10) lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda (519/1977), 
11) lagen om service och stöd på grund av 

handikapp (380/1987), 
12) lagen om arbetsverksamhet i rehabili-

teringssyfte (189/2001), 
13) mentalvårdslagen (1116/1990), 
14) lagen om missbrukarvård (41/1986), 
15) lagen om smittsamma sjukdomar 

(583/1986), 
16)hälsoskyddslagen (763/1994), 
17) livsmedelslagen (23/2006), 

18) lagen om kommunernas miljövårdsför-
valtning (64/1986), 

19) kemikalielagen (744/1989), 
20) 8 kap. i läkemedelslagen (395/1987),   
21) lagen om konsumtionsvarors och kon-

sumenttjänsters säkerhet (75/2004), 
22) lagen om social kreditgivning 

(1133/2002),  
23) lagen om nykterhetsarbete (828/1982), 
24) lagen om åtgärder för inskränkande av 

tobaksrökning (693/1976), 
25) veterinärvårdslagen (685/1990), 
26) bibliotekslagen (904/1998),  
27) lagen om kommunernas kulturverk-

samhet (728/1992), och  
28) lagen om grundläggande konstunder-

visning (633/1998). 
Denna lag tillämpas på den ersättning 

(hemkommunsersättning) som en elevs hem-
kommun betalar till en annan kommun, till 
en samkommun eller till en registrerad sam-
manslutning eller stiftelse som fått tillstånd 
enligt lagen om grundläggande utbildning att 
ordna utbildning, till universitet eller till sta-
ten (utbildningsanordnare), om någon annan 
än elevens hemkommun ordnar förskoleun-
dervisning och grundläggande utbildning för 
eleven. 

Denna lag tillämpas inte i landskapet 
Åland.  
 

2 § 

Undantag från tillämpningsområdet 

 
Med stöd av denna lag beviljas statsandel 

inte för driftskostnader som föranleds av  
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1) morgon- och eftermiddagsverksamhet 
som avses i 8 a kap. i lagen om grundläggan-
de utbildning, 

2) i 9 § i lagen om grundläggande utbild-
ning avsedd förberedande undervisning som 
ordnas för invandrare före den grundläggan-
de utbildningen, 

3) påbyggnadsundervisning som avses i 5 § 
i lagen om grundläggande utbildning, 

4) i 46 § i lagen om grundläggande utbild-
ning avsedd grundläggande utbildning för 
andra än läropliktiga, 

5) ordnande av grundläggande utbildning i 
internat,   

6) i 11 § 3 mom. i lagen om grundläggande 
konstundervisning avsedd undervisning som 
baserar sig på antalet undervisningstimmar,  

7) landskaps- och centralbiblioteksverk-
samhet som avses i 4 § i bibliotekslagen, 

8) kreditkapital och kreditförluster inom 
social kreditgivning som avses i lagen om 
social kreditgivning, 

9) kommuntillägg som avses i 20 § i lagen 
om stöd för hemvård och privat vård av barn, 

10) grundläggande utkomststöd som avses 
i 7 § i lagen om utkomststöd,  

11) en andel som motsvarar den statliga er-
sättning som betalas med stöd av 24 § i lagen 
om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 
och 

12) ordnande av utbildning och forskning i 
hälsovård  , till den del ersättning från staten 
betalas för det enligt 47 och 47 a § i lagen 
om specialiserad sjukvård. 

Denna lag tillämpas inte, om förskoleun-
dervisning och grundläggande utbildning 
ordnas utomlands. 

Lagen om finansiering av undervisnings- 
och kulturverksamhet (   /20  ) innehåller be-
stämmelser om finansiering som utöver ål-
dersklassbaserad statsandel beviljas för 
driftskostnaderna för undervisning som 
grundar sig på förlängd läroplikt enligt 25 § 2 
mom. i lagen om grundläggande utbildning 
samt, grundläggande utbildning som ordnas i 
internat och i skolhem.  

Finansiering som utgående från de uppgif-
ter som avses i 1 mom. 3—5 och 7 punkten 
och 3 mom. beviljas enligt lagen om finansi-
ering av undervisnings- och kulturverksam-
het beaktas i den statsandelsprocent som av-
ses i 55 §.  

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Denna lag tillämpas på statsandelar och fi-
nansiering som avses i lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet och 
lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) på 
det sätt som särskilt bestäms i denna lag.  

 
4 § 

Definitioner 

I denna lag avses nedan med  
1) finansår det kalenderår för vilket 

statsandel beviljas,  
2) grundpris den kalkylerade grund per in-

vånare som används som underlag för de 
kalkylerade kostnader som kommunens 
statsandel baserar sig på eller det pris per in-
vånare som används som grund för bestäm-
mandet av kommunens statsandel, 

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

4) tvåspråkig kommun tvåspråkiga kom-
muner som avses i 5 § i språklagen 
(423/2003), 

5) kommun inom samernas hembygdsom-
råde varje kommun inom samernas hem-
bygdsområde som anges i 4 § i sametingsla-
gen (974/1995), 

6) skärgårdskommun de kommuner som 
avses i 9 § i lagen om främjande av skärgår-
dens utveckling (494/1981), 

7) kommun med skärgårdsdel varje kom-
mun på vars skärgårdsdel bestämmelser om 
skärgårdskommuner tillämpas enligt 9 § i la-
gen om främjande av skärgårdens utveckling, 

8) person med ett främmande språk som 
modersmål varje person som anmält till det i 
2 § i befolkningsdatalagen (507/1993) av-
sedda befolkningsdatasystemet att hans eller 
hennes modersmål är något annat än finska, 
svenska eller samiska,  

9) samiskspråkig varje person som anmält 
till det i 2 § i befolkningsdatalagen avsedda 
befolkningsdatasystemet att hans eller hennes 
modersmål är samiska, samt  

10) läropliktig varje läropliktig som avses i 
25 § i lagen om grundläggande utbildning.  
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Med invånare i kommunen avses den vars 
hemkommun enligt lagen om hemkommun 
(201/1994) kommunen är.   

Kommuninvånare och kommunens invå-
narantal samt åldersklasserna bestäms, om 
inte något annat föreskrivs nedan, utgående 
från 18 § i befolkningsdatalagen enligt situa-
tionen vid utgången av året före det år som 
föregått finansåret.  
 

2 kap. 

Statsandel för kommunal basservice 

5 §   

Statsandel för kommunal basservice 

Som grunder för beräkning av statsandelen 
för kommunal basservice (statsandelsgrun-
der) används 

1) grunderna för bestämmande av den all-
männa delen,  

2) de kalkylerade kostnaderna för social- 
och hälsovården,  

3) de kalkylerade kostnaderna för förskole-
undervisning och grundläggande utbildning 
samt allmänna bibliotek, 

4) bestämningsgrunderna för grundläggan-
de konstundervisning och allmän kulturverk-
samhet, samt 

5) grunderna för bestämmande av tilläggs-
delar på basis av särskilt gles bosättning samt 
för skärgårdskommuner och kommuner inom 
samernas hembygdsområde.  

Kommunen beviljas i statsandel för kost-
naderna för ordnande av de statsandelsålig-
ganden som avses i 1 § ett belopp som fås 
när kommunens kalkylerade kostnader för 
social- och hälsovården, förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning samt all-
männa bibliotek som bestäms enligt 12—23 
§ och bestämningsgrunderna för grundläg-
gande konstundervisning och allmän kultur-
verksamhet i kommunen enligt 24 och 25 § 
adderas och kommunens självfinansierings-
andel som avses i 55 § dras av från summan. 
Till det belopp som fås på detta sätt läggs 
kommunens allmänna del som bestäms enligt 
6—11 § och de i 26—28 § avsedda tilläggs-
delarna på basis av särskilt gles bosättning 

samt för skärgårdskommuner och kommuner 
inom samernas hembygdsområde. 

Bestämmelser om utjämning av statsande-
len på basis av skatteinkomsterna och om 
ökningar och minskningar av statsandelen 
finns i 7 kap.  
 

3 kap.  

Grunder för bestämmande av den all-
männa delen 

6 §  

Grunder för bestämmande av den allmänna 
delen 

Kommunen får i allmän del ett belopp som 
fås genom att de höjningar om vilka det be-
stäms i 7—11 § läggs till grundpriset för den 
allmänna delen och summan multipliceras 
med kommunens invånarantal.   

En skärgårds- eller fjärrortsförhöjning be-
aktas alternativt i den i 1 mom. avsedda 
kalkylen beroende på vilken av dem som är 
fördelaktigare för kommunen. I fråga om 
kommuner med skärgårdsdelar höjs grund-
priset med både skärgårds- och fjärrortsför-
höjningen. 
 

7 § 

Skärgårdsförhöjning 

I fråga om en skärgårdskommun där minst 
hälften av invånarna bor utan fast vägförbin-
delse till fastlandet höjs grundpriset för den 
allmänna delen med ett belopp som är sju 
gånger grundpriset för den allmänna delen. 
För övriga skärgårdskommuner är förhöj-
ningen fyra gånger grundpriset för den all-
männa delen. 

För kommuner med skärgårdsdel höjs 
grundpriset för den allmänna delen i den 
kalkyl som avses i 6 § 1 mom. med ett be-
lopp som fås genom att produkten av andelen 
personer som bor i skärgården och grundpri-
set för den allmänna delen multipliceras med 
1,5. Om antalet invånare i skärgårdsdelen är 
minst 1 200, är förhöjningen ett belopp som 
motsvarar grundpriset för den allmänna de-
len.    
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8 §  

Fjärrortsförhöjning 

I fråga om kommuner vars fjärrortstal, som 
bestäms på grundval av det lokala och regio-
nala befolkningsunderlaget, är 1,50 eller stör-
re, höjs grundpriset för den allmänna delen 
med ett belopp som är sex gånger grundpriset 
för den allmänna delen. I fråga om kommu-
ner vars fjärrortstal är 1,00—1,49 höjs grund-
priset för den allmänna delen med ett belopp 
som är fem gånger grundpriset för den all-
männa delen. I fråga om kommuner vars 
fjärrortstal är 0,50—0,99 höjs grundpriset för 
den allmänna delen med ett belopp som är tre 
gånger grundpriset för den allmänna delen.  

Bestämmelser om grunderna för bestäm-
mande av fjärrortstalet, om vilka kommuner 
som är berättigade till fjärrortsförhöjningen 
och om fjärrortstalen för dem utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

Oberoende av vad som bestäms i 1 mom. 
höjs i fråga om en kommun vars befolknings-
täthet är högst 0,50 grundpriset för den all-
männa delen med en fjärrortsförhöjning som 
är nio gånger grundpriset för den allmänna 
delen.  

9 §  

Tätortsstrukturförhöjning 

I fråga om en kommun där antalet personer 
som bor i tätort är minst 40 000 höjs grund-
priset för den allmänna delen med ett belopp 
som fås genom att produkten av antalet per-
soner som bor i tätort och grundpriset för den 
allmänna delen multipliceras med följande 
koefficienter:  

 
 

 
Antalet personer 
som bor i tätort 

Koefficient  

40 000—99 999 0,75
100 000—199 999 0,70
minst 200 000 0,01
 

Som antalet personer som bor i tätort an-
vänds antalet tätortsinvånare enligt Statistik-
centralens nyaste statistik som är tillgänglig 
året före finansåret. 

 10 §  

Språkförhöjning 

I fråga om tvåspråkiga kommuner och 
kommuner inom samernas hembygdsområde 
höjs grundpriset för den allmänna delen med 
ett belopp som är lika med grundpriset för 
den allmänna delen multiplicerat med 0,10.  
 

11 § 

Höjning på basis av förändringar i invånar-
antal 

I fråga om kommuner vars invånarantal 
under de tre åren före det år som föregått fi-
nansåret har förändrats med minst sex pro-
cent sammanlagt höjs grundpriset för den 
allmänna delen med ett belopp som är lika 
med grundpriset för den allmänna delen mul-
tiplicerat med 1,39.   
 

4 kap 

Kalkylerade kostnader för social- och häl-
sovården  

12 § 

Kalkylerade kostnader för social- och hälso-
vården i kommunen 

De kalkylerade kostnaderna för social- och 
hälsovården i kommunen fås genom att de 
kalkylerade kostnaderna för socialvården i 
kommunen och de kalkylerade kostnaderna 
för hälsovården i kommunen beräknas var för 
sig och adderas, varefter summan multiplice-
ras med kommunens fjärrortskoefficient, om 
en sådan har fastställts.  

De kalkylerade kostnaderna för social- och 
hälsovården i kommunen beräknas på det sätt 
som anges i detta kapitel.  
 

13 §  

Kalkylerade kostnader för socialvården 

 
De kalkylerade kostnaderna för socialvår-

den i kommunen fås genom addition av de 
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produkter som fås när grundpriserna för soci-
alvården, angivna enligt åldersklass, multi-
pliceras med antalet invånare i kommunen i 
respektive åldersklass. I fråga om 0—6-
åringarna i kommunen multipliceras produk-
ten med kommunens dagvårdskoefficient. 
Till den på så sätt erhållna summan läggs 
kommunens kalkylerade kostnader som fast-
ställts på grundval av arbetslöshet, funk-
tionshinder och barnskyddet.  

Grundpriserna för socialvården bestäms 
separat för följande åldersklasser: 

1) 0— 6-åringar, 
2) 7—64-åringar, 
3) 65—74-åringar, 
4) 75—84-åringar, och 
5) 85-åringar och äldre. 
Kommunens kalkylerade kostnader på 

grundval av arbetslöshet beräknas genom att 
det per invånare bestämda grundpriset för ar-
betslöshetskoefficienten multipliceras med 
kommunens invånarantal och arbetslöshets-
koefficient, varefter den produkt som fås ge-
nom att antalet arbetslösa i kommunen mul-
tipliceras med grundpriset för antalet arbets-
lösa adderas till denna produkt.  

Kommunens kalkylerade kostnader på 
grundval av barnskyddsbehovet beräknas ge-
nom att grundpriset för barnskyddet multipli-
ceras med kommunens invånarantal och 
barnskyddskoefficient. 

Kommunens kalkylerade kostnader på 
grundval av antalet funktionshindrade beräk-
nas genom att grundpriset för funktionshin-
der multipliceras med kommunens invånar-
antal och handikappskoefficient.  
 

14 §  

Kalkylerade kostnader för hälsovården  

De kalkylerade kostnaderna för hälsovår-
den i kommunen fås genom att de på ålders-
klasser baserade kalkylerade kostnaderna ad-
deras till de kalkylerade kostnader som be-
räknats på grundval av sjukfrekvensen.  

De på åldersklasser baserade kalkylerade 
kostnaderna fås genom att grundpriserna för 
hälsovården enligt åldersklass multipliceras 
med antalet invånare i kommunen i respekti-
ve åldersklass. De kalkylerade kostnader som 
fastställs på grundval av sjukfrekvensen fås 

genom att det per invånare bestämda grund-
priset för sjukfrekvensen multipliceras med 
kommunens invånarantal och sjukfrekvens-
koefficient.  

Grundpriserna för hälsovården bestäms se-
parat för följande åldersklasser: 

1) 0—6-åringar, 
2) 7—64-åringar, 
3) 65—74-åringar, 
4) 75—84-åringar, och 
5) 85-åringar och äldre.  

15 § 

Fjärrortskoefficient 

Kommunens fjärrortskoefficient bestäms 
utifrån det fjärrortstal som avses i 8 §.  

Kommunens fjärrortskoefficient är på basis 
av fjärrortstalet följande: 
 
Fjärrortstal Fjärrortskoefficient 
0,5—0,99 1,05 
1,00—1,49 1,08 
minst 1,50 1,17 
  

Om minst hälften av invånarna i en skär-
gårdskommun bor utan fast vägförbindelse 
till fastlandet, är kommunens fjärrortskoeffi-
cient 1,10. Om en kommun även är berätti-
gad till den fjärrortskoefficient som avses i 2 
mom., fastställs kommunens fjärrortskoeffi-
cient enligt det alternativ som är fördelakti-
gare för kommunen. 

 
16 §  

Dagvårdskoefficient  

Dagvårdskoefficienten beräknas så att kvo-
ten mellan kommunens sysselsatta arbets-
kraft som arbetar inom service- och föräd-
lingsbranscherna och kommunens hela sys-
selsatta arbetskraft divideras med motsvaran-
de kvot för hela landet.  

När koefficienten bestäms används Stati-
stikcentralens uppgifter om sysselsättningen 
som baserar sig på uppgifterna för det år som 
började tre år före finansåret. 
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17 § 

Arbetslöshetskoefficient 

  
Kommunens arbetslöshetskoefficient be-

räknas så att andelen arbetslösa av arbets-
kraften i kommunen divideras med motsva-
rande andel för hela landet.  

När koefficienten beräknas används den i 
arbets- och näringsministeriets arbetsförmed-
lingsstatistik ingående uppgiften om andelen 
arbetslösa av arbetskraften under året före det 
år som föregått finansåret.  

 
18 §  

Barnskyddskoefficient  

Barnskyddskoefficienten beräknas genom 
att antalet omhändertaganden av barn i 
kommunen enligt barnskyddslagen 
(417/2007) divideras med kommunens invå-
narantal och den erhållna kvoten divideras 
med motsvarande kvot för hela landet. När 
koefficienten beräknas är antalet omhänder-
taganden i kommunen 2, om antalet omhän-
dertaganden varit högst 4. 

När koefficienten bestäms används Institu-
tet för hälsa och välfärds uppgifter om om-
händertaganden under året före det år som 
föregått finansåret. 

 
19 §  

Handikappskoefficient  

Handikappskoefficienten beräknas genom 
att det totala antalet personer i kommunen 
som får handikappbidrag för personer under 
16 år eller för personer över 16 år eller vård-
bidrag för pensionstagare enligt 7—9 § i la-
gen om handikappförmåner (570/2007) samt 
antalet personer i kommunen som får institu-
tionsvård på grund av funktionshinder divi-
deras med kommunens invånarantal och ge-
nom att kvoten divideras med motsvarande 
kvot för hela landet. När antalet personer 
som får handikappbidrag och vårdbidrag för 
pensionstagare räknas beaktas inte personer 
som fått kostersättning. 

När koefficienten bestäms används Folk-
pensionsanstaltens uppgifter för året före det 
år som föregått finansåret.  
 

20 §  

Sjukfrekvenskoefficient  

Sjukfrekvenskoefficienten beräknas på 
grundval av den ålders- och könsdifferentie-
rade andelen personer i åldern 16—54 år som 
får invalidpension. Om det ålders- och köns-
differentierade antalet personer i åldern 16—
54 år som får invalidpension i förhållande till 
invånarna i åldern 16—54 år är detsamma i 
kommunen som i hela landet, är koefficien-
ten ett. Om nämnda förhållande mellan anta-
let personer med invalidpension och antalet 
personer i åldern 16—54 år i kommunen 
överstiger hela landets medeltal, höjs koeffi-
cienten, och om förhållandet underskrider 
hela landets medeltal, sänks koefficienten. 
Koefficienten höjs och sänks så att koeffici-
enten motsvarar skillnaden mellan kommu-
nen och hela landet.  

När koefficienten bestäms används uppgif-
terna i Pensionsskyddscentralens statistik 
över antalet invalidpensionärer för den tre-
årsperiod som började fyra år före finansåret.   
 

21 §  

Beräkning av koefficienterna i vissa fall  

 
Om det vid beräkningen av de koefficienter 

som anges i 16—20 § inte finns uppgifter 
tillgängliga för den tidpunkt som avses i de 
nämnda paragraferna, används vid uträk-
ningen av koefficienterna de uppgifter som 
senast erhållits före den tidpunkt som avses i 
paragrafen i fråga. 
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5 kap.  

Kalkylerade kostnader för förskoleunder-
visning, grundläggande utbildning och 
allmänna bibliotek samt bestämnings-

grunder för grundläggande konstunder-
visning och allmän kulturverksamhet 

    
22 §  

Kalkylerade kostnader för förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning i kom-

munen 

De kalkylerade kostnaderna för förskole-
undervisning och grundläggande utbildning i 
kommunen fås genom att grundpriset för för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning multipliceras med 0,77, höjningarna 
av grundpriset för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning läggs till produk-
ten och det på så sätt erhållna beloppet mul-
tipliceras med antalet 6—15-åringar i kom-
munen. Antalet 6-åringar i kommunen beak-
tas genom att det multipliceras med 0,91.  

Höjningarna av grundpriset för förskoleun-
dervisning och grundläggande utbildning be-
räknas separat på grundval av kommunens 
befolkningstäthet, tvåspråkighet och karaktär 
av skärgård samt andelen invånare i åldern 
13—15 år, andelen svenskspråkiga invånare i 
åldern 6—15 år och andelen invånare i ål-
dern 6—15 år med ett främmande språk som 
modersmål. 

I kommuner där befolkningstätheten är 
mindre än 40 höjs grundpriset för förskole-
undervisning och grundläggande utbildning 
med ett belopp som fås genom att grundpri-
set multipliceras med en koefficient som är 
lika med produkten av 0,1 och höjningsfak-
torn för befolkningstäthet. Höjningsfaktorn 
för befolkningstäthet fås som skillnaden mel-
lan den naturliga logaritmen av 40 och den 
naturliga logaritmen av kommunens befolk-
ningstäthet. I fråga om kommuner vars be-
folkningstäthet är mindre än 4 höjs dessutom 
grundpriset för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning med en koefficient 
som fås genom att höjningsfaktorn för be-
folkningstäthet multipliceras med 0,017. Om 
emellertid befolkningstätheten i kommunen 

är större än 3 men mindre än 4, multipliceras 
den ovan avsedda produkten med ett tal som 
fås när talet 4 subtraheras med kommunens 
befolkningstäthet. 

Grundpriset för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning höjs dessutom se-
parat med ett belopp som fås genom att 
grundpriset multipliceras med summan av 
följande förhöjningar:   

1) i fråga om tvåspråkiga kommuner med 
0,04,  

2) i fråga om skärgårdskommuner där 
minst hälften av befolkningen bor utan fast 
vägförbindelse till fastlandet med 0,25 och i 
fråga om andra skärgårdskommuner med 
0,06, 

3) på basis av andelen 13—15-åringar med 
en koefficient som fås när antalet 13—15-
åringar i kommunen divideras med antalet 
6—15-åringar i kommunen och kvoten mul-
tipliceras med 0,30,  

4) i fråga om svenskspråkighet med en ko-
efficient som fås när antalet svenskspråkiga 
6—15-åringar i kommunen divideras med 
antalet 6–15-åringar i kommunen och kvoten 
multipliceras med 0,12, samt 

5) i fråga om inslaget av personer med 
främmande språk som modersmål i kommu-
nen med en koefficient som fås när antalet 
6—15-åringar i kommunen som har ett 
främmande språk som modersmål divideras 
med antalet 6—15-åringar i kommunen och 
kvoten multipliceras med 0,2. 
      

 
23 § 

Kalkylerade kostnader för allmänna bibliotek 

 
De kalkylerade kostnaderna för allmänna 

bibliotek i kommunen fås genom att kommu-
nens invånarantal multipliceras med grund-
priset för allmänna bibliotek.  

I fråga om skärgårdskommuner och kom-
muner vars befolkningstäthet är högst 2 höjs 
grundpriset med 20 procent. I fråga om 
kommuner vars befolkningstäthet är över 2 
men högst 5 höjs grundpriset med 10 pro-
cent.   
 
 



 RP 174/2009 rd  
  

 

154 

24 § 

Bestämningsgrunder för grundläggande 
konstundervisning 

Om kommunen ordnar grundläggande 
konstundervisning, fås bestämningsgrunden 
för grundläggande konstundervisning i 
kommunen genom att grundpriset för grund-
läggande konstundervisning multipliceras 
med antalet invånare i kommunen.  
 
 

25 § 

Bestämningsgrunder för allmän kulturverk-
samhet  

Bestämningsgrunden för allmän kultur-
verksamhet i kommunen fås genom att 
grundpriset för allmän kulturverksamhet 
multipliceras med antalet invånare i kommu-
nen. 
 
 

6 kap. 

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bo-
sättning, för skärgårdskommuner och 

kommuner inom samernas hembygdsom-
råde 

26 § 

Tilläggsdel på basis av särskilt gles bosätt-
ning 

Utöver det som i 3—5 kap. bestäms om be-
stämmande av statsandel till kommuner be-
viljas kommuner tilläggsdel för särskilt gles 
bosättning på grundval av befolkningstäthe-
ten i kommunen. Tilläggsdelen räknas ut ge-
nom att produkten av grundpriset för den 
allmänna delen enligt 6 § 1 mom. och kom-
munens invånarantal multipliceras med en 
koefficient som bestäms utifrån kommunens 
befolkningstäthet som följer: 
 
 
 
 
 

Befolkningstäthet Koefficient 
under 0,50                             12 
0,50—1,49                             10 
1,50—1,99                               7 

 
 
 

27 § 

Tilläggsdel för skärgårdskommun 

Utöver det som i 3—5 kap. och 26 § före-
skrivs om bestämmande av statsandel till 
kommunen beviljas skärgårdskommuner där 
minst hälften av invånarna bor utan fast väg-
förbindelse till fastlandet i tilläggsdel för 
skärgårdskommun ett belopp som är fem 
gånger grundpriset för den allmänna delen 
enligt 6 § 1 mom. multiplicerat med antalet 
invånare i kommunen. I fråga om andra skär-
gårdskommuner är tilläggsdelen för skär-
gårdskommun lika med fyra gånger grund-
priset för den allmänna delen multiplicerat 
med antalet invånare i kommunen. 
 

 
28 § 

Tilläggsdel för kommun inom samernas 
hembygdsområde 

Utöver det som i 3—5 kap. och 26 § före-
skrivs om bestämmande av statsandel bevil-
jas kommuner inom samernas hembygdsom-
råde i tilläggsdel för kommuner inom samer-
nas hembygdsområde på basis av andelen 
samiskspråkiga ett belopp som beräknas ge-
nom att kommunens i 26 § avsedda tilläggs-
del på basis av särskilt gles bosättning multi-
pliceras med följande samekoefficienter:   
 
 
Andelen samisk-
språkiga i procent 

Koefficient 

över 30 2,30 
7—30 1,20 
3—under 7 0,30 
över 0,5 under 3 0,20 
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7 kap. 

Utjämning av statsandelen på basis av 
skatteinkomsterna samt minskningar och 

ökningar av statsandelen 

29 § 

Utjämning av statsandelen på basis av skat-
teinkomsterna  

Kommunen beviljas en på skatteinkoms-
terna baserad ökning av statsandelen (utjäm-
ningstillägg), om kommunens kalkylerade 
skatteinkomst per invånare är mindre än 
91,86 procent av ett belopp som fås genom 
att alla kommuners sammanräknade kalkyle-
rade skatteinkomster divideras med kommu-
nernas sammanräknade invånarantal (utjäm-
ningsgräns). Kommunens statsandel ökas per 
invånare räknat med ett utjämningstillägg 
som motsvarar beloppet av skillnaden mellan 
utjämningsgränsen och kommunens kalkyle-
rade skatteinkomst per invånare.  

Om kommunens kalkylerade skatteinkomst 
per invånare överskrider utjämningsgränsen, 
minskas kommunens statsandel per invånare 
med ett belopp som utgör 37 procent av 
skillnaden mellan de per invånare i kommu-
nen beräknade kalkylerade skatteinkomsterna 
och utjämningsgränsen (utjämningsavdrag).  

Om de sammanlagda utjämningstilläggen 
till kommunerna är större än utjämningsav-
dragen från kommunernas statsandelar, 
minskas kommunernas statsandel med ett be-
lopp som motsvarar skillnaden. Om de sam-
manlagda utjämningsavdragen från kommu-
nernas statsandel är större än utjämningstill-
läggen till kommunerna, ökas kommunernas 
statsandel på motsvarande sätt med ett be-
lopp som motsvarar skillnaden. Minskningen 
eller ökningen av statsandelen är lika stor per 
invånare i alla kommuner. 

När det belopp enligt 3 mom. som ska läg-
gas till eller dras av från statsandelarna till 
kommunerna beaktas inte kommunsamman-
slagningar som genomförs vid finansårets in-
gång.  
 Vid beräkningen av kommunens kalkylerade 
skatteinkomst beaktas kommunalskatten, 
kommunens andel av samfundsskatten (sam-
fundsskatteandel) och fastighetsskatten för 

samma skatteår så som närmare föreskrivs 
genom förordning av statsrådet. 
 

30 § 

Höjning av statsandelen enligt prövning  

En kommuns statsandel kan på ansökan hö-
jas efter prövning inom ramen för statsbud-
geten, om kommunen i första hand på grund 
av exceptionella eller tillfälliga kommunal-
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 an-
tagit en plan över åtgärder som ska vidtas för 
att balansera kommunens ekonomi. Planen 
ska bifogas ansökan om höjning av statsan-
delen. För beviljandet och användningen av 
höjningen av statsandelen kan även ställas 
andra villkor som hänför sig till kommunens 
ekonomi. Om planen eller de villkor som 
ställts inte har iakttagits, kan höjning av 
statsandelen under de följande åren utebli el-
ler beviljas till nedsatt belopp. 

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

 
31 § 

Minskning som gäller tilläggsdelarna på ba-
sis av särskilt gles bosättning, för skärgårds-

kommuner och kommuner inom samernas 
hembygdsområde 

De tilläggsdelar på basis av särskilt gles 
bosättning, för skärgårdskommuner och 
kommuner inom samernas hembygdsområde 
som avses i 26—28 § minskar statsandelarna 
till alla kommuner med ett belopp som mot-
svarar det sammanlagda beloppet av tilläggs-
delarna. Minskningen av statsandelen är lika 
stor per invånare i alla kommuner.  
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32 § 

Minskning som gäller finansiering för inle-
dande av grundläggande utbildning 

 
Finansiering som enligt 17 § i lagen om fi-

nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet beviljas för inledande av verksamhet 
för en privat anordnare av grundläggande ut-
bildning minskar statsandelarna till alla 
kommuner med ett belopp som motsvarar 
den totala finansieringen. Minskningen är 
lika stor per invånare i alla kommuner.   
 

33 §  

Utjämning till följd av ändringen av statsan-
delssystemet 

De ökningar och minskningar av statsande-
len till kommunerna som det statsandelssy-
stem som trädde i kraft vid ingången av 2010 
föranleder jämnas ut mellan kommunerna på 
det sätt som bestäms i 2 och 3 mom. 

Vid utjämningen ökas eller minskas kom-
munens statsandel årligen med ett belopp 
som fås genom att de statsandelar som beta-
las till kommunen 2010 och de hemkom-
munsersättningar som kommunen betalar re-
spektive får samt den finansiering som avses 
i 11 §, 13 § 1 och 2 mom., 14 och 15 § samt 
44 § 3 mom. i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet (  /  ) jäm-
förs med de statsandelar för motsvarande 
uppgifter som kommunen skulle ha fått det 
nämnda året, om statsandelarna hade beräk-
nats i enlighet med lagen om statsandelar till 
kommunerna (1147/1996), lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/1992) samt lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998), vilka gällde till utgången av 
2009. 

I den jämförelsekalkyl som avses i 2 mom. 
beaktas också den i 12 c § i lagen om stats-
andelar till kommunerna avsedda inverkan på 
statsandelarna till kommunen som 2009 års 
skattelättnader haft. I jämförelsekalkylen be-
aktas inte de tilläggsdelar på basis av särskilt 
gles bosättning, för skärgårdskommuner och 
kommuner inom samernas hembygdsområde 

som avses i 26—28 §, liksom inte heller den 
höjning av statsandelen enligt prövning som 
avses i 30 §. I jämförelsekalkylen beaktas li-
kaså inte finansiering för ordnande av flexi-
bel grundläggande utbildning. 
 

34 § 

Beaktande av arbetsmarknadsstöd och ut-
komststöd i statsandelen 

Kommunens statsandel ökas eller minskas 
med ett belopp som beräknats så som be-
stäms i 2—3 mom. på grundval av de utgifter 
för arbetsmarknadsstödet och utkomststödet 
som kommunerna ansvarar för. De beräk-
ningar som avses i denna paragraf görs ut-
ifrån uppgifterna för 2003 enligt kostnadsni-
vån för 2005. 

När ökningen eller minskningen av stats-
andelen beräknas, ökas de arbetsmarknads-
stöd som betalats till i kommunen bosatta 
personer som fått arbetsmarknadsstöd på 
grund av arbetslöshet för minst 500 dagar 
med kommunens utgifter för det grundläg-
gande utkomststödet, och beloppet divideras 
med två. Det erhållna beloppet minskas med 
den andel av den kalkylerade kostnaden för 
det grundläggande utkomststödet som inte 
kalkylmässigt täckts av den statsandel som 
beviljats för ändamålet samt med de ökningar 
av kommunens statsandel som 2006 föran-
letts av att statsandelsprocenten för social- 
och hälsovård höjts med 0,56 procentenheter 
och av att utjämningsgränsen höjts med en 
procentenhet från 90 procent. 

Som kommunens utgifter för det grundläg-
gande utkomststödet betraktas utgifter som 
motsvarar 90 procent av kommunens totala 
utgifter för utkomststödet 2003. 
 

35 §  

Beaktande av ändringar av beskattnings-
grunder i statsandelen 

För de förlorade skatteinkomster som följer 
av de ändringar av beskattningsgrunder vid 
beskattningen för 2010 ersätts kommunerna 
genom att statsandelen till kommunerna höjs 
med 70 euro per invånare. 
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Om kommunens förlorade skatteinkomst 
efter den ökning av statsandelen som avses i 
1 mom. är större än 71 euro per invånare, 
ökas kommunens statsandel för basservice 
med ett belopp som fås genom att 71 euro 
per invånare dras av från förlusten av skatte-
inkomster per invånare. Om kommunens för-
lust av skatteinkomster är mindre än 71 euro 
per invånare, dras från kommunens statsan-
del av ett belopp av som fås genom att kom-
munens förlust av skatteinkomster per invå-
nare dras av från 71 euro. De sammanlagda 
årliga ökningarna och minskningarna av 
statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. 
När ändringen av statsandelen för kommunal 
basservice beräknas tillämpas beskattnings-
uppgifterna för 2008 samt skattesatsen och 
invånarantalet för 2009. 
 

36 §  

Tidsbegränsade minskningar och ökningar 
av statsandelen till kommunerna 

 
Under åren 2010 och 2012 minskas den 

statsandel som beviljas kommunen med 0,96 
euro per invånare för finansiering av statens 
och kommunernas projekt för utveckling av 
informationsteknik.  

År 2010 minskas den statsandel som bevil-
jas kommunen med 0,37 euro per invånare 
för finansiering av myndigheternas radionät. 

Den statsandel som betalas till kommuner-
na 2010—2014 ökas med två tredjedelar av 
det belopp som Folkpensionsanstalten under 
året före finansåret driver in hos underhålls-
skyldiga som regressfordran med stöd av 
19 § 1 mom. i lagen om underhållsstöd. 
Statsandelen per invånare ökas vart och ett 
finansår med det belopp som uppskattas bli 
indrivet under det föregående året. Efter att 
det belopp som drivits in under det föregåen-
de året har fastställts justeras ökningen per 
invånare årligen senast före utgången av fi-
nansåret så att det motsvarar det indrivna be-
loppet. 

Den statsandel som betalas till kommuner-
na 2011—2014 ökas med två tredjedelar av 
det belopp som Folkpensionsanstalten under 
året före finansåret driver in hos underhålls-
skyldiga som återkrav med stöd av 25 § i la-

gen om underhållstöd. Statsandelen ökas så 
som föreskrivs ovan i 3 mom. om ökning av 
statsandelen på grund av regressfordran. 

År 2010 minskas den statsandel som bevil-
jas kommunen med 0,19 euro per invånare 
för finansiering av samservicekontor. 

År 2010 ökas kommunens statsandel med 
5,66 euro per invånare. 
 
 

8 kap. 

Hemkommunsersättning 

 
37 §  

Skyldighet att betala hemkommunsersättning 

Om förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning vid utgången av året före 
det år som föregått finansåret ordnas av nå-
gon annan än hemkommunen för en elev som 
är 6—15 år eller någon annan elev som full-
gör sin läroplikt, är elevens hemkommun 
skyldig att betala till kommunen i fråga eller 
till den utbildningsanordnare av annat slag 
som avses i 1 § 2 mom. hemkommunsersätt-
ning enligt det som bestäms i 38—41 §. 
Kommunen är inte skyldig att betala hem-
kommunsersättning för elever som är under 
6 år och fullgör förlängd läroplikt enligt 25 § 
2 mom. i lagen om grundläggande utbild-
ning.  

Till den del en utbildningsanordnare inte 
ordnar utbildning under finansåret är elevens 
hemkommun inte skyldig att betala hem-
kommunsersättning. Skyldigheten att betala 
hemkommunsersättning upphör vid ingången 
av den månad som följer månaden då utbild-
ningen upphörde. 

Om utbildningsanordnarens verksamhet 
under finansåret övergår till en annan utbild-
ningsanordnare, övergår rätten till hemkom-
munsersättning till denna andra utbildnings-
anordnare. 

Som hemkommun för en elev betraktas den 
kommun som i befolkningsdatasystemet an-
tecknats som elevens hemkommun enligt la-
gen om hemkommun vid utgången av året 
före det år som föregått finansåret.       
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38 § 

 Bestämmande av hemkommunsersättning 

Hemkommunsersättningen bestäms separat 
för 6, 7—12 och 13—15-åringar enligt de 
kalkylerade kostnaderna för förskoleunder-
visning och grundläggande utbildning i ele-
vens hemkommun.  

Hemkommunsersättningens grunddel be-
räknas genom att kommunens kalkylerade 
kostnader för förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning som bestäms enligt 
22 § divideras med det viktade antalet 6—
15-åringar i kommunen. Det viktade antalet 
6—15-åringar i kommunen fås genom att an-
talet 6-åringar i kommunen multipliceras 
med 0,91, antalet 7—12-åringar i kommunen 
multipliceras med 1 och antalet 13—15-
åringar i kommunen multipliceras med 1,35 
varefter dessa produkter adderas. Den på ele-
vens ålder baserade hemkommunsersättning-
en fås genom att hemkommunsersättningens 
grunddel multipliceras med följande koeffi-
cienter: 
 
 
Ålder Koefficient 
6-åring 0,91
7—12-åring 1,00
13—15-åring 1,35
 

I fråga om andra läropliktiga elever be-
stäms hemkommunsersättningen enligt hem-
kommunsersättningsgrunden för 13—15-
åringar i kommunen.  

Om en privat utbildningsanordnare efter 
den 31 juli 1998 har fått tillstånd att ordna 
grundläggande utbildning, är utbildningsan-
ordnarens hemkommunsersättning 90 pro-
cent av den hemkommunsersättning som an-
ges i 2 mom.  

Finansministeriet beslutar före utgången av 
året före finansåret om beloppet av hem-
kommunsersättningens grunddel för var och 
en kommun.  

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

39 § 

Hemkommunsersättning i fråga om elever 
som saknar hemkommun 

Om en 6—15-årig eller någon annan läro-
pliktig, till hemkommunsersättning berätti-
gande elev som får förskoleundervisning och 
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 hu-
vudsakligen ordnar undervisningen. 

I fråga om elever som inte har hemkom-
mun i Finland betalar staten till privata ut-
bildningsanordnare, vilka såsom särskild ut-
bildningsuppgift ålagts att ordna grundläg-
gande utbildning på något annat språk än 
finska eller svenska, i hemkommunsersätt-
ning 57 procent av hemkommunsersättningen 
enligt 1 mom..  

 
 

40 §  

Hemkommunsersättning när eleven har sin 
hemkommun i landskapet Åland 

Om en 6—15-årig eller någon annan läro-
pliktig, till hemkommunsersättning berätti-
gande elev som får förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning har sin hemkom-
mun i en kommun i landskapet Åland, är sta-
ten skyldig att betala hemkommunsersättning 
till kommunen eller utbildningsanordnaren. 
Grunden för hemkommunsersättning bestäms 
enligt den kommun där utbildningsanordna-
ren huvudsakligen ordnar undervisningen. 
 
 

41 § 

Hemkommunsersättning för sjukhusunder-
visning, skolhemsundervisning och i fråga 

om elever som är placerade av barnskydds-
skäl 

 
Den kommun som under vårdtiden är hem-

kommun enligt lagen om hemkommun för en 
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elev som får i 4 § 3 mom. i lagen om grund-
läggande utbildning avsedd grundläggande 
utbildning på sjukhus är skyldig att för ele-
ven till den kommun där sjukhuset finns be-
tala hemkommunsersättning, som beräknas 
genom att antalet vårddagar multipliceras 
med de genomsnittliga faktiska årskostnader 
som den kommun där sjukhuset finns har 
haft för undervisningen per vårddag.  

Den kommun som under den tid undervis-
ningen pågår är hemkommun för en elev som 
får grundläggande utbildning i ett i 57 § i 
barnskyddslagen avsett skolhem är skyldig 
att för eleven till den som ordnar skolhems-
undervisningen som en del av kostnaderna 
för barnskyddsåtgärder betala hemkommuns-
ersättning, som beräknas genom att de ar-
betsdagar vid skolan under vilka eleven getts 
undervisning multipliceras med de genom-
snittliga faktiska årskostnaderna för under-
visningen per arbetsdag.  

Den kommun som under den tid undervis-
ningen pågår är hemkommun för en elev som 
är placerad på det sätt som avses i 16 b § 
1 mom. i barnskyddslagen och får grundläg-
gande utbildning är skyldig att för eleven till 
den kommun eller den andra utbildningsan-
ordnare som ordnar undervisningen betala 
hemkommunsersättning, som beräknas ge-
nom att de arbetsdagar vid skolan under vilka 
eleven getts undervisning multipliceras med 
de genomsnittliga faktiska årskostnader som 
kommunen eller utbildningsanordnaren har 
haft för undervisningen per arbetsdag.  

När hemkommunsersättning enligt 1—
3 mom. beräknas beaktas som avdrag de 
hemkommunsersättningar till utbildningsan-
ordnaren som avses i 37 § och 38 § 1—5 
mom., samt för skolhemsundervisningens del 
också den skolhemsförhöjning som avses i 
15 § i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet.  

Trots det som ovan föreskrivs om bestäm-
mande av hemkommunsersättning kan kom-
munerna komma överens om hemkommuns-
ersättningen med varandra eller med någon 
annan utbildningsanordnare.   
 
 
 
 
 

42 §  

Beaktande av mervärdesskatten i hemkom-
munsersättningar till privata utbildningsan-

ordnare  

Staten betalar till privata utbildningsanord-
nare och till universitet i samband med hem-
kommunsersättningarna ett per elev uträknat 
belopp som motsvarar den andel som den 
mervärdesskatt som de privata anordnarna av 
grundläggande utbildning betalar utgör av 
hemkommunsersättningarna utan mervärdes-
skatt till de privata utbildningsanordnarna.   
 
 

43 §  

Lämnande av uppgifter som rör hemkom-
munsersättningen  

Kommuner och andra utbildningsanordnare 
ska med avseende på centraliserad utbetal-
ning av hemkommunsersättningar lämna in 
till finansministeriet uppgifter om elevanta-
len i förskoleundervisning och grundläggan-
de utbildning efter åldersklass och hemkom-
mun i fråga om elever för vilka de vid ut-
gången av året före det år som föregått fi-
nansåret har ordnat till hemkommunsersätt-
ning berättigande förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning som avses i 37 § 
och 38 § 1—5 mom. samt i 39 och 40 §.  

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

 
  

44 §  

Rätt att få upplysningar som rör hemkom-
munsersättningen 

Finansministeriet och en elevs hemkom-
mun har rätt att på begäran, för att kunna 
kontrollera hemkommunsersättningens till-
förlitlighet, av kommuner och andra utbild-
ningsanordnare få namn och personbeteck-
ningar för de elever för vilka elevens hem-
kommun är skyldig att betala hemkommuns-
ersättning. 
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45 § 

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 
skyldig att betala hemkommunsersättning, 
behandlas tvisten i förvaltningsdomstol som 
förvaltningstvistemål enligt vad som bestäms 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
 

9 kap.  

Administration och utbetalning av statsan-
del 

46 § 

Samarbete med andra ministerier 

Finansministeriet bereder i samarbete med 
social- och hälsovårdsministeriet och under-
visningsministeriet de inverkningar på 
statsandelsgrunderna som förändringar i de 
statsandelsåligganden som avses i denna lag 
har och beräkningen av statsandelsgrunderna 
med avseende på beredningen av statsbudge-
ten.  

47 §  

Förhandling om statsandel 

Finansministeriet ska tillsammans med so-
cial- och hälsovårdsministeriet och undervis-
ningsministeriet förhandla med Finlands 
Kommunförbund rf om justeringar av kost-
nadsfördelningen mellan staten och kommu-
nerna så som närmare föreskrivs genom för-
ordning av statsrådet. 

Som ett led i det basserviceprogramförfa-
rande som avses i 8 a § i kommunallagen 
(365/1995) ska finansministeriet förhandla 
med social- och hälsovårdsministeriet, un-
dervisningsministeriet och Finlands Kom-
munförbund rf om hur kostnaderna för för-
ändringar i statsandelsåliggandena utvecklas 
och hur förändringar i statsandelsåliggandena 
inverkar på bestämningsgrunderna och kost-
naderna för statsandelar och statsunderstöd 

samt på de statsandelar och statsunderstöd 
som kan beviljas. 
 

48 §  

Beviljande av statsandel och beslut om ut-
jämning av statsandelen på basis av skattein-

komsterna  

Finansministeriet beviljar kommunen 
statsandel och beslutar om utjämning av 
statsandelen på basis av skatteinkomsterna. 
Finansministeriet ska senast före utgången av 
året före finansåret utan ansökan bevilja 
kommunen statsandel och besluta om utjäm-
ning av statsandelen på basis av skattein-
komsterna.  

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

49 § 

Utbetalning av statsandelar och hemkom-
munsersättningar  

Servicecentret för statens ekonomi- och 
personalförvaltning ska betala ut som en hel-
het, på det sätt som föreskrivs i denna para-
graf, statsandelar och hemkommunsersätt-
ningar som avses i denna lag samt statsande-
lar och annan finansiering som avses i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet och lagen om fritt bildnings-
arbete.  

Finansministeriet och undervisningsmini-
steriet ger in följande uppgifter till Service-
centret för statens ekonomi- och personalför-
valtning för utbetalning av de belopp som 
avses i 1 mom.:  

1) i 48 § avsedda statsandelsbeslut och be-
slut om utjämning på basis av skatteinkoms-
terna, 

2) i 7 kap. avsedda övriga uppgifter om 
minskningar och ökningar av statsandelarna,  

3) på basis av de uppgifter som avses i 43 § 
uppgifter om de hemkommunsersättningar 
enligt 37 § och 38 § 1—5 mom. som i sam-
band med utbetalning av statsandel till kom-
munerna ska dras av för respektive kommun 
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och om de hemkommunsersättningar enligt 
37 § och 38 § 1—5 mom. samt 39 och 40 § 
som ska betalas till kommunen och andra ut-
bildningsanordnare,  

4) i 42 § avsedda mervärdesskatteandelar 
till privata utbildningsanordnare, 

5) i 6, 7, och 10-22 § i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
avsedda statsandelar och finansieringar, samt   

6) i 17 § i lagen om fritt bildningsarbete 
avsedda statsandelsbeslut.  

Servicecentret för statens ekonomi- och 
personalförvaltning betalar ut de belopp som 
avses i denna paragraf till kommuner och 
andra erhållare av statsandel eller finansie-
ring 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 skillna-
den hos kommunen enligt det som i 3 mom. 
föreskrivs om utbetalning. 

Till den del statsandelarna, finansieringen 
eller statsunderstöden justeras med stöd av 
50 § 2 mom. i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet beaktas 
justeringarna vid utbetalningen av statsande-
lar, hemkommunsersättningar och annan fi-
nansiering som avses i 1 mom. före utgången 
av februari året efter finansåret.  

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

 
50 § 

Rättelse av räknefel 

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

 
51 §  

Betalning av utebliven förmån 

Om det efter den i 64 § angivna tiden för 
fastställande av rättelseyrkande framkommer 

uppgifter som inte tidigare har varit kända, 
och om kommunen på grund av detta inte har 
fått sådan statsandel som den enligt lag hade 
haft rätt till, ska det uteblivna beloppet beta-
las till kommunen. På beloppet ska betalas en 
årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen från 
ingången av den månad då statsandelen bor-
de ha betalats. 

Om den uteblivna förmånen har liten bety-
delse och utgifterna för betalningen av den 
inte skulle stå i proportion till sakens ekono-
miska betydelse, betalas förmånen dock inte. 

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

 
52 §  

Återbetalning av grundlös förmån 

Om en kommun utan grund har fått statsan-
del enligt denna lag, ska finansministeriet be-
stämma att det överbetalda beloppet ska åter-
betalas. På det belopp som återbetalas tas en 
årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen ut 
räknat från ingången av den månad under 
vilken statsandelen eller hemkommunsersätt-
ningen har betalats. 

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. 
 

 
53 §  

När betalningsskyldigheten upphör 

 
Skyldigheten att betala en utebliven förmån 

eller att återbetala en grundlös förmån upp-
hör inom fem år från utgången av det finans-
år då förmånen borde ha betalats eller betala-
des.   
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10 kap. 

Statsandelsprocent och kommunens själv-
finansieringsandel samt kostnadsfördel-

ning mellan staten och kommunerna 

 
54 §  

Utfärdande av bestämmelser om statsandels-
grunder 

Grundpriser enligt 6, 13 och 14 § samt 
22—25 § fastställs årligen för det följande 
finansåret genom förordning av statsrådet. 
De i 24 och 25 § avsedda grundpriserna fast-
ställs inom ramen för statsbudgeten.  

När grundpriserna stadgas beaktas 
1) uppskattade förändringar i statsandels-

åliggandenas omfattning och art så som an-
ges i 57 § 1 mom., 

2) uppskattade förändringar i kostnadsni-
vån så som anges i 57 § 2 mom., 

3) skillnaden mellan förändringen i den 
faktiska kostnadsnivån för året före det år 
som föregått finansåret och en i enlighet med 
2 punkten gjord uppskattning för det nämnda 
året, samt 

4) de justeringar som i enlighet med 58 § 
företas vart fjärde år för justering av kost-
nadsfördelningen mellan staten och kommu-
nerna.   
 

55 §  

Statsandelsprocent och kommunens självfi-
nansieringsandel 

Kommunens kalkylerade kostnader som 
avses i 12—23 § och de bestämningsgrunder 
som avses i 24 och 25 § fördelas på så sätt att 
kommunernas statsandel är 34,04 procent 
(statsandelsprocent) och kommunernas själv-
finansieringsandel är 65,96 procent.  

Från och med 2010 är statsandelen för nya 
och mera omfattande statsandelsåligganden 
50 procent av de kalkylerade kostnaderna för 
uppgifterna i fråga.  
 
 
 
 

56 § 

Kommunens självfinansieringsandel 

Kommunens självfinansieringsandel är lika 
stor per invånare i alla kommuner. Kommu-
nens självfinansieringsandel per invånare fås 
genom att alla kommuners kalkylerade kost-
nader enligt 12—23 § och bestämningsgrun-
derna enligt 24 och 25 § adderas och man 
från summan drar av en andel som beräknats 
i enlighet med den statsandelsprocent som 
anges i 55 § och dividerar det erhållna belop-
pet med antalet invånare i landet.   

Kommunens självfinansieringsandel be-
räknas genom att den per invånare bestämda 
självfinansieringsandelen multipliceras med 
kommunens invånarantal.  
 

57 § 

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 före-
skrifter från en statlig myndighet som grun-
dar sig på lag eller förordning eller av stats-
budgeten.  

Förändringen i kostnadsnivån bestäms en-
ligt prisindexet för basservice. Prisindexet 
grundar sig på förändringen i kostnadsnivån 
viktad med driftskostnaderna för social- och 
hälsovården samt undervisnings- och kultur-
verksamheten. Närmare bestämmelser om 
beräkning av prisindexet utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.  
 

58 § 

Justering av kostnadsfördelningen  

Vid justeringen av kostnadsfördelningen 
mellan staten och kommunerna justeras de 
grundpriser och den finansiering som avses i 
2 mom. i enlighet med de faktiska kostnader-
na och den i 55 § angivna statsandelsprocen-
ten utgående från en helhetsbedömning så 
som bestäms nedan i denna paragraf samt i 
59 och 60 §. 
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Vid justeringen av  kostnadsfördelningen 
mellan staten och kommunerna justeras på 
riksnivå som en helhet de grundpriser som 
ligger till grund för de kalkylerade kostna-
derna för kommunens social- och hälsovård, 
förskoleundervisning och grundläggande ut-
bildning samt biblioteksväsende enligt 13, 
14, 22 och 23 § samt följande finansiering 
om vilken det föreskrivs i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet:  

1) finansiering för påbyggnadsundervis-
ning enligt 11 §, 

2) finansiering enligt 13 § 1 och 2 mom. av 
grundläggande utbildning för andra än läro-
pliktiga, 

3) finansiering enligt 14 § ör elever som 
omfattas av förlängd läroplikt, och 

4) tillägg för internatskola och skolhems-
förhöjning enligt 15 §,  

Staten deltar i de kalkylerade kostnader 
som avses i 2 mom. med den procentandel 
som anges i 55 §. I statsandelsprocenten be-
aktas den i 2 mom. avsedda finansieringen 
enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet. 

Kostnadsfördelningen justeras vart fjärde 
år. De grundpriser och den finansiering som 
avses i 1 mom. fastställs och bestämmelser 
om den i 3 mom. avsedda statsandelsprocen-
ten utfärdas för finansåret och de tre följande 
åren. 
 

59 § 

Driftskostnader som ska beaktas när kost-
nadsfördelningen justeras 

När kostnadsfördelningen justeras beaktas 
kommunernas, samkommunernas och andra 
utbildningsanordnarnas driftskostnader för 
statsandelsåligganden enligt 1 § som ligger 
till grund för statsandel och driftskostnaderna 
för ordnande av följande uppgifter som fi-
nansieras med stöd av lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet:  

1) ordnande av påbyggnadsundervisning 
enligt 1 § i lagen om grundläggande utbild-
ning, 

2) ordnande av undervisning för elever som 
omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 
2 mom. i lagen om grundläggande utbild-
ning, 

3) finansiering av grundläggande utbild-
ning för andra än läropliktiga enligt 46 § i la-
gen om grundläggande utbildning, och 

4) ordnande av grundläggande utbildning i 
internat och i skolhem. 

När kostnadsfördelningen justeras beaktas 
dock inte driftskostnaderna för följande upp-
gifter: 

1) uppgifter enligt lagen om kommunernas 
kulturverksamhet, 

2) uppgifter enligt lagen om grundläggande 
konstundervisning, 

3) morgon- och eftermiddagsverksamhet 
som avses i 8 a kap. i lagen om grundläggan-
de utbildning, 

4) i 9 § i lagen om grundläggande utbild-
ning avsedd förberedande undervisning som 
ordnas för invandrare före den grundläggan-
de utbildningen, 

5) kreditkapital och kreditförluster inom 
social kreditgivning som avses i lagen om 
social kreditgivning, 

6) kommuntillägg som avses i 20 § i lagen 
om stöd för hemvård och privat vård av barn, 

7) grundläggande utkomststöd som avses i 
7 § i lagen om utkomststöd,  

8) en andel som motsvarar den statliga er-
sättning som betalas med stöd av 24 § i lagen 
om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 
och 

9) ordnande av utbildning och forskning i 
hälsovård  , till den del ersättning från staten 
betalas för det enligt 47 och 47 a § i lagen 
om specialiserad sjukvård. 

När kostnadsfördelningen justeras betraktas 
inte följande kostnader som driftskostnader 
för de uppgifter som avses i 1 mom.: 

1) kostnader för sådana anläggningsprojekt 
där det för anläggningsprojekt fastställda mi-
nimibeloppet i 20 § i lagen om planering av 
och statsandel ör social- och hälsovården 
(733/1992) och 36 § i lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet 
överskrids,  

2) kostnader för förvärv eller arrendering 
av markområden, 

3) mervärdesskatt som ingår i anskaff-
ningspriset för varor och tjänster,  

4) kostnader för skötsel av lån eller kalky-
lerade räntor och avskrivningar, 

5) kostnader för vilka statlig finansiering 
som baserar sig på lag eller på statsbudgeten 
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beviljas separat, om det när finansieringen 
beviljas förutsätts att kommunen bidrar med 
en finansieringsandel, 

6) kostnader för avgiftsbelagd kommunal 
service, 

7) förvaltningskostnader för förskoleun-
dervisning och grundläggande utbildning 
samt biblioteksverksamhet till den del för-
valtningskostnaderna överstiger förhållandet 
mellan dessa omkostnader och omkostnader-
na för undervisnings- och kulturverksamhet, 
och 

8) kostnader som skulle innebära att drifts-
kostnaderna beaktade dubbelt eller att statlig 
finansiering riktades dubbelt till verksamhe-
ten. 

Driftskostnader för vilka finansiering bevil-
jas ur Europeiska gemenskapernas budget får 
hänföras till driftskostnader till den del dessa 
inte täcks av den finansiering som beviljas ur 
Europeiska gemenskapernas budget och den 
motsvarande särskilda nationella finansie-
ringen enligt statsbudgeten. 
 
 
 
 

60 § 

Insamling av information om driftskostnader 
och uppgiftsunderlag 

När kostnadsfördelningen justeras används 
som underlag för de driftskostnader som av-
ses i 59 § 1 mom. kostnader i  kommunernas 
och samkommunernas ekonomi- och verk-
samhetsstatistik som Statistikcentralen utar-
betat och sådana kostnader om förskoleun-
dervisningen och den grundläggande utbild-
ningen som undervisningsministeriet har 
samlat in. 

När kostnadsfördelningen justeras används 
uppgifterna om de faktiska kostnaderna för 
det tredje året före finansåret. 
 

 

 

 

 

11 kap. 

Särskilda bestämmelser 

61 § 

Bestämmande av statsandelen vid kommun-
sammanslagningar 

När kommuner sammanslås beräknas den 
nya kommunens statsandelar och på skatte-
inkomsterna baserade utjämning av statsan-
delen på basis av de uppgifter för kommunen 
som ligger till grund för bestämmandet av 
statsandelen för det år då ändringen i kom-
munindelningen träder i kraft. 

Som kommunens invånarantal betraktas de 
sammanräknade invånarantalen i de kommu-
ner som ändringen i kommunindelningen be-
rör vid utgången av året före det år som före-
går det år då ändringen i kommunindelningen 
träder i kraft. 
 

62 § 

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 
den på skatteinkomsterna baserade utjäm-
ningen av statsandelen för den utvidgade 
kommunen, i fråga om det område med vil-
ket kommunen utvidgas, på basis av de upp-
gifter som ligger till grund för bestämmandet 
av statsandelen för den kommun som mins-
kar det år då ändringen i kommunindelningen 
träder i kraft. 

Statsandelarna och utjämningen av statsan-
delen på basis av skatteinkomsterna för den 
kommun av vilken en del överförs till en an-
nan 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 propor-
tion som antalet invånare i den kommun som 
blir mindre fördelar sig mellan dem. 

Inom undervisnings- och kulturverksamhe-
ten beviljas den på det kalkylerade antalet 
studerande, undervisningstimmar, handled-
ningstimmar, studerandeveckor, studerande-
årsverken och årsverken baserade statsande-
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len de kommuner som vid ändring i kom-
munindelningen åläggs att ordna tjänsterna i 
fråga. 

Det som bestäms i denna paragraf tillämpas 
det år ändringen i kommunindelningen träder 
i kraft på alla statsandelar samt det år änd-
ringen i kommunindelningen träder i kraft 
och året därpå på den på skatteinkomsterna 
baserade utjämningen av statsandelen. 
 
 

63 § 

Bestämmande av statsandelen när en kom-
muns område delas 

När en kommun slås samman med två eller 
flera kommuner ska i fråga om området för 
den kommun som upplöses statsandelarna 
och den på skatteinkomsterna baserade ut-
jämningen av statsandelarna för de nya eller 
utvidgade kommunerna beräknas på basis av 
de uppgifter för den kommun som upplöses 
vilka skulle ligga till grund för bestämmandet 
av statsandelen det år då ändringen i kom-
munindelningen träder i kraft. 

Det år då ändringen i kommunindelningen 
träder i kraft delas de statsandelar som avses 
i 1 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, handled-
ningstimmar, studerandeveckor, studerande-
årsverken och årsverken baserade statsande-
len de kommuner som vid ändring i kom-
munindelningen 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. 

Det som bestäms i denna paragraf tillämpas 
det år ändringen i kommunindelningen träder 
i kraft på alla statsandelar samt det år änd-
ringen i kommunindelningen träder i kraft 
och året därpå på den på skatteinkomsterna 
baserade utjämningen av statsandelen. 

12 kap. 

Överklagande 

 
64 § 

 Rättelseförfarande 

En kommun som inte nöjer sig med ett be-
slut av finansministeriet som gäller beviljan-
de av statsandel, utjämning av statsandelen 
på basis av skatteinkomsterna eller beloppet 
av hemkommunsersättningens grunddel har 
rätt att inom tre månader från delfåendet av 
beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkan-
de hos finansministeriet. En anvisning om 
rättelseyrkande ska fogas till beslutet. 
 

 
65 §  

Överklagande 

Beslut som meddelats med anledning av 
rättelseyrkande får överklagas genom besvär 
på det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. 

Andra beslut som meddelats med stöd av 
denna lag än de som anges i 1 mom. får inte 
överklagas genom besvär. 
 
 

13 kap. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser 

 
66 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 20 

december 1996 om statsandelar till kommu-
nerna (1147/1996)  jämte ändringar.  

Åtgärder som är nödvändiga för beviljande 
av statsandel och för utbetalning av statsan-
del och hemkommunsersättningar för finans-
året 2010 får vidtas före ikraftträdandet.  
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67 §   

Samarbetsunderstöd 

Finansministeriet kan under 2010—2012 
bevilja kommunerna samarbetsunderstöd en-
ligt prövning, om samarbetet mellan kom-
munerna är betydande för översynen av 
kommunernas servicestruktur, för utvecklan-
det av servicen eller för dess produktivitet 
samt stöder uppnåendet av de mål som ställs 
upp i lagen om en kommun- och service-
strukturreform (169/2007). 

Samarbetsunderstöd kan beviljas kommu-
nen för kostnader som föranleds av utveck-
lingsverksamhet under ansökningsåret och 
under det följande året. Samarbetsunderstöd 
kan beviljas för utvecklingsverksamhet en-
dast om ett beslut om genomförande har fat-
tats. 

Om kommunerna söker samarbetsunder-
stöd för sådant samarbete för vilket en annan 
myndighet kan bevilja statsandel eller stats-
understöd med stöd av någon annan lag eller 
av anslag som i statsbudgeten anvisats för 
något annat ändamål, ska finansministeriet 
höra denna myndighet innan stöd beviljas. 

Finansministeriet beslutar om tidpunkterna 
för ansökan om och utbetalning av samar-
betsunderstöd. 

På samarbetsunderstödet tillämpas dessut-
om följande bestämmelser i statsunder-
stödslagen (688/2001): 

1) 14 § om statsunderstödstagarens skyl-
dighet att lämna uppgifter, 

2) 15 § om statsbidragsmyndighetens till-
synsuppgift, 

3) 16 § om granskningsrätt, 
4) 17 § om utförande av granskning, 
5) 18 § om handräckning, 
6) 19 § om avbrytande av utbetalning, 
7) 20 § 1 mom. om återbetalning av stats-

understöd, 
8) 21 § om skyldighet att återkräva stats-

understöd, 
9) 22 § 3 mom. om återkrav enligt pröv-

ning av statsunderstöd, 
10) 24 § om ränta, 
11) 25 § om dröjsmålsränta, 
12) 26 § om jämkning av det belopp som 

ska återbetalas, 
13) 28 § om tiden för återkrav, 

14) 29 § 2 mom. om preskription av återbe-
talningsskyldigheter, och 

15) 30 § om kvittning. 
 
 

68 § 

 Bestämmande av grundpriserna 2010 

De i 6, 13 och 14 § samt 22—25 § avsedda 
grundpriserna för 2010 fastställs genom för-
ordning av statsrådet så som anges i 2—
5 mom.  

Som grundpriser för den allmänna delen, 
arbetslöshetskoefficienten, antalet arbetslösa, 
barnskyddet, antalet funktionshindrade och 
sjukfrekvensen samt som åldersklassbaserade 
grundpriser inom socialvården samt hälso-
vården fastställs de kalkylerade kostnader per 
invånare som fastställts eller bestämts för de 
nämnda statsandelsåliggandena för 2009 och 
använts som grund för statsandel, justerade 
till den uppskattade kostnadsnivån för 2010. 

Som grundpris för bibliotek fastställs det 
per invånare bestämda pris per enhet som 
använts som grund för statsandel 2009 i 
kommuner där priset per enhet inte graderats 
på det sätt som avses i 24 § 2 mom. i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet (635/1998). Det på detta sätt 
uträknade grundpriset justeras till den upp-
skattade kostnadsnivån för 2010. 

Som grundpris för förskoleundervisning 
och grundläggande utbildning fastställs 
grundpriset per 6—15-åring för 2009 justerat 
till den uppskattade kostnadsnivån för 2010. 
Grundpriset för 2009 är det grundpris som 
skulle ha fåtts, om de kalkylerade kostnader-
na för förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning för 2009 hade beräknats på 
det sätt som anges i 22 §, och om summan av 
de kalkylerade kostnaderna för förskoleun-
dervisning och grundläggande utbildning i 
hela landet enligt kalkylen hade varit lika 
stor som de på riksplanet sammanräknade 
kalkylerade statsandelsgrunder för 2009 som 
använts som grund för finansiering av de 
nämnda statsandelsåliggandena, adderat med  
belopp som räknas för statens läroanstalter 
för förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning för 2009 och som avses i 9 § 
2 mom. i lagen om finansiering av undervis-
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nings- och kulturverksamhet. Nämnd belopp 
minskas med ett belopp som motsvarar den 
kalkylerade statsandelsgrunden för sådan 
verksamhet om vilken det föreskrivs i 11 §, 
13 § 1 och 2 mom. samt 14 och 15 § i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet. 

Grundpriserna per invånare för grundläg-
gande konstundervisning och allmän kultur-
verksamhet för 2010 fastställs inom ramen 
för statsbudgeten. 

När de i 2—4 mom. angivna grundpriserna 
bestäms beaktas förändringar i statsandels-
åliggandenas omfattning och art så som an-
ges i 54 §. 
 

69 § 

Justering av kostnadsfördelningen 

Trots det som i 58 § föreskrivs om juster-
ing av kostnadsfördelningen företas den för-
sta justeringen av kostnadsfördelningen en-
ligt denna lag för finansåret 2012 utifrån 
uppgifterna om 2009 års kostnader. 

70 §  

Bestämmande av hemkommunsersättning 
2010 

 
Trots det som i 37 § föreskrivs om be-

stämmande av hemkommunsersättning be-
stäms hemkommunsersättningen 2010 utgå-
ende från var förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning ordnas för eleven 
den 20 september 2009 och vilken elevens 
hemkommun är den 31 augusti 2009. Ele-
vens ålder bestäms enligt i vilken ålder ele-
ven varit vid utgången av 2009.   
 

71 § 

Vissa avdrag för 2010 

År 2010 minskas statsandel för kommunal 
basservice inte enligt 32 §. 
 
 

————— 
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2. 

 
 
 
 

Lag 

om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

 
I enlighet med Riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna lag bestäms om statsandelar och 
statsunderstöd som beviljas kommuner, sam-
kommuner, registrerade sammanslutningar, 
stiftelser eller statliga affärsverk för drifts-
kostnader och anläggningsprojekt samt om 
annan finansiering av sådan verksamhet som 
regleras i 

1) gymnasielagen (629/1998), 
2) lagen om yrkesutbildning (630/1998), 
3) yrkeshögskolelagen (351/2003) och la-

gen om yrkespedagogisk lärarutbildning 
(356/2003),  

4) lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), 

5) ungdomslagen (72/2006),  
6) idrottslagen (1054/1998), 
7) museilagen (729/1992), samt 
8) teater- och orkesterlagen (730/1992). 
För verksamhet som avses i lagen om yr-

kesutbildning, lagen om yrkesinriktad vux-
enutbildning, yrkeshögskolelagen och lagen 
om yrkespedagogisk lärarutbildning beviljas 
inte sådant statsunderstöd för anläggnings-
projekt som avses i 5 kap. För andra kostna-
der än driftskostnader för lokaler, inventarier 
och annan lös egendom som används i sådan 
verksamhet som avses i de nämnda lagarna 
beviljas finansiering i enlighet med vad som 
bestäms i 25 och 26 §. 

I denna lag bestäms om kommunens kalky-
lerade självfinansieringsandel av driftskost-
naderna för sådan undervisningsverksamhet 
som avses i 1 § 1 mom. 1, 2 och 3 punkten 
(kommunens självfinansieringsandel). 
 

2 § 

Tillämpning av lagen i vissa fall 

På statsandelen för driftskostnaderna för 
sådan förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning som avses i lagen om 
grundläggande utbildning (628/1998), sådan 
grundläggande konstundervisning som avses 
i lagen om grundläggande konstundervisning 
(633/1998) och som finansieras enligt antalet 
undervisningstimmar, sådana allmänna bibli-
otek som avses i bibliotekslagen (904/1998) 
och sådan kulturverksamhet som avses i la-
gen om kommunernas kulturverksamhet 
(728/1992) tillämpas det som bestäms i lagen 
om statsandel för kommunal basservice. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom., 
föreskrivs i denna lag om finansieringen av  

1) sådan påbyggnadsundervisning som av-
ses i 5 § i lagen om grundläggande utbild-
ning, 

2) sådan förberedande undervisning som 
enligt 5 § i lagen om grundläggande utbild-
ning ordnas för invandrare före den grund-
läggande utbildningen, 

3) sådan förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning som enligt lagen om 
grundläggande utbildning ordnas för andra 
än läropliktiga, 
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4) de tilläggskostnader som föranleds av 
grundläggande utbildning för elever som om-
fattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 
25 § 2 mom. i lagen om grundläggande ut-
bildning och för gravt handikappade och 
andra handikappade elever, 

5) det tillägg för internatskola som betalas 
då undervisning enligt lagen om grundläg-
gande utbildning ordnas vid en internatskola 
och den skolhemsersättning som betalas till 
privata anordnare av grundläggande utbild-
ning, 

6) det tillägg som betalas för sådan flexibel 
grundläggande utbildning som avses i 5 § i 
lagen om grundläggande utbildning, 

7) inledandet av verksamheten hos en pri-
vat anordnare av grundläggande utbildning, 

8) sådan morgon- och eftermiddagsverk-
samhet som avses i lagen om grundläggande 
utbildning,  

9) sådan undervisning som avses i lagen 
om grundläggande utbildning och som ord-
nas utomlands, samt 

10) sådan grundläggande konstundervis-
ning som avses i 11 § 3 mom. i lagen om 
grundläggande konstundervisning och som 
finansieras enligt antalet undervisningstim-
mar. 

I denna lag föreskrivs också om 
1) statsunderstöd som beviljas enligt pröv-

ning och andra statsunderstöd som beviljas 
sådana privata anordnare av grundläggande 
utbildning som avses i 7 § i lagen om grund-
läggande utbildning, 

2) statsunderstöd som avses i lagen om 
grundläggande konstundervisning, 

3) statsunderstöd som beviljas kommuner-
na för sådan centralbiblioteks- och land-
skapsbiblioteksuppgift eller andra särskilda 
uppgifter som avses i 4 § i bibliotekslagen 
samt för utvecklings- och försöksverksamhet, 
samt 

4) statsunderstöd som avses i lagen om 
kommunernas kulturverksamhet. 

I denna lag föreskrivs dessutom om stats-
understöd för sådana anläggningsprojekt som 
hänför sig till grundläggande utbildning, all-
männa bibliotek, kommunernas kulturverk-
samhet och grundläggande konstundervis-
ning. 

 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med  
1) undervisningsverksamhet anordnande av 

verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 § 
1—4 punkten och sådan verksamhet enligt 
lagen om grundläggande utbildning som av-
ses i 2 § 1—4 och 8—10 punkten, 

2) kulturverksamhet verksamhet enligt de 
lagar som nämns i 1 § 5—8 punkten, samt 
med 

3) privat utbildningsanordnare eller anord-
nare av annan verksamhet en registrerad 
sammanslutning, en stiftelse, ett statligt af-
färsverk och universitet. 
 

4 § 

Förhållandet till lagen om statsandel för 
kommunal basservice  

På sådan finansiering som avses i denna 
lag tillämpas lagen om statsandel för kom-
munal basservice till de delar som bestäms i 
denna lag och i lagen om statsandel för 
kommunal basservice. 
 
 

2 kap 

Finansiering av driftskostnader 

5 § 

Grunden för beräkning av finansieringen 

Finansieringen för driftskostnaderna be-
stäms enligt kalkylerade grunder. Finansie-
ringen bestäms 

1) för gymnasier, grundläggande yrkesut-
bildning och yrkeshögskolor på basis av an-
talet studerande samt de per studerande be-
stämda priserna per enhet, 

2) för yrkesinriktad tilläggsutbildning på 
basis av det antal studerandeårsverken eller 
undervisningstimmar som fastställts för ut-
bildningsanordnaren som grund för beräk-
ning av statsfinansieringen samt det per stu-
derandeårsverke eller undervisningstimme 
bestämda priset per enhet, samt för sådan lä-
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roavtalsutbildning som ordnas som yrkesin-
riktad tilläggsutbildning på basis av antalet 
studerande och det per studerande bestämda 
priset per enhet,  

3) för i lagen om grundläggande utbildning 
avsedd påbyggnadsundervisning, förbere-
dande undervisning som ordnas för invandra-
re före den grundläggande utbildningen, för-
skoleundervisning och grundläggande ut-
bildning som ordnas för andra än läroplikti-
ga, samt undervisning som ordnas utom-
lands, grundläggande utbildning för gravt 
handikappade och grundläggande utbildning 
som ordnas vid en internatskola, och flexibel 
grundläggande utbildning på basis av antalet 
elever och det per elev bestämda priset per 
enhet,  

4) för sådan morgon- och eftermiddags-
verksamhet som avses i lagen om grundläg-
gande utbildning på basis av antalet ledda 
timmar och det per timme bestämda priset 
per enhet,  

5) för sådan grundläggande konstundervis-
ning som finansieras enligt antalet undervis-
ningstimmar på basis av antalet undervis-
ningstimmar och det per undervisningstimme 
bestämda priset per enhet, 

6) för idrottsverksamhet och ungdomsarbe-
te på basis av kommunens invånarantal och 
det per invånare bestämda priset per enhet, 
samt 

7) för museer, teatrar och orkestrar på basis 
av det antal kalkylerade årsverken som fast-
ställts för institutionen i fråga och det per 
kalkylerat årsverke bestämda priset per en-
het. 
 

6 § 

Kommunens statsandel och grunden för 
statsandelen för gymnasieutbildning, grund-
läggande yrkesutbildning och yrkeshögskolor 

För kostnader som föranleds av de verk-
samheter som nämns i 5 § 1 punkten beviljas 
kommunen i statsandel det belopp som fås 
när grunden för kommunens statsandel, som 
beräknats enligt 2 mom., minskas med kom-
munens finansieringsandel som beräknats en-
ligt 8 §. 

Grunden för kommunens statsandel fås ge-
nom sammanräkning av 

1) produkten av antalet studerande inom 
gymnasieutbildning som ordnas av kommu-
nen och det per studerande bestämda priset 
per enhet för gymnasieutbildningen i kom-
munen, 

2) produkterna av antalet studerande inom 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas 
av kommunen samt de per studerande be-
stämda priserna per enhet som beräknats sär-
skilt för utbildning som ordnas i form av lä-
roavtalsutbildning och för annan grundläg-
gande yrkesutbildning, samt 

3) produkterna av antalet studerande vid 
kommunens yrkeshögskolor samt de per stu-
derande bestämda priserna per enhet för yr-
keshögskolorna. 
 

7 § 

Finansiering av gymnasieutbildning och 
grundläggande yrkesutbildning som ordnas 
av samkommuner och privata utbildningsan-
ordnare samt finansiering av yrkeshögskolor 

För sådana verksamheter som avses i 5 § 
1 punkten beviljas samkommuner och privata 
utbildningsanordnare finansiering till ett be-
lopp som motsvarar statsandelsgrunden och 
som beräknats på det sätt som föreskrivs i 6 § 
2 mom. enligt antalet studerande hos utbild-
ningsanordnaren och enligt priserna per en-
het. 

För sådan gymnasieutbildning som en pri-
vat utbildningsanordnare såsom särskild ut-
bildningsuppgift har ålagts att ordna på något 
annat språk än finska eller svenska beviljas 
utbildningsanordnaren i statsandel ett belopp 
som motsvarar 57 procent av produkten av 
antalet studerande och priset per enhet i fråga 
om sådana studerande som enligt lagen om 
hemkommun (201/1994) inte har någon 
hemkommun i Finland. 

 
8 § 

Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 

yrkesutbildning och yrkeshögskolor.  

Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och yrkes-
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högskolor utgör under åren 2008—2011 
58,11 procent av det belopp som fås när det 
belopp som beräknats enligt 2 och 3 mom. 
divideras med landets invånarantal och det 
därigenom erhållna beloppet multipliceras 
med kommunens invånarantal. 

Vid beräkning av kommunens självfinansi-
eringsandel sammanräknas de grunder för 
kommunens statsandel som avses i 6 § 
2 mom. och till det därigenom erhållna be-
loppet adderas 

1) för samkommuner och privata utbild-
ningsanordnare de belopp som motsvarar 
statsandelsgrunderna och som beräknats en-
ligt 7 § 1 mom., samt 

2) för statliga läroanstalter och universite-
tens övningsskolor de belopp som motsvarar 
statsandelsgrunderna och som beräknats på 
basis av de genomsnittliga priser per enhet 
som med stöd av 23 § föreskrivs för de verk-
samheter som avses i 5 § 1 punkten. 

Vid beräkning av kommunens självfinansi-
eringsandel beaktas inte 

1) studerande som enligt lagen om hem-
kommun inte har någon hemkommun i Fin-
land eller som har sin hemkommun på Åland, 

2) studerande för vilka undervisning ordnas 
utomlands med stöd av 3 § 1 mom. i gymna-
sielagen, eller 

3) studerande i yrkespedagogisk lärarut-
bildning, och inte heller kostnader som för-
anleds av denna utbildning. 
 

9 § 

Finansiering av fristående examina i vissa 
fall 

Angående finansieringen av examina som 
avläggs i anslutning till utbildning som enligt 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning för-
bereder för sådana yrkesinriktade grundexa-
mina som avläggs i form av fristående exa-
mina gäller det som bestäms om finansiering 
av grundläggande yrkesutbildning i 25 §. Om 
en yrkesinriktad grundexamen avläggs utan 
förberedande utbildning, gäller angående fi-
nansieringen av examen det som i 49 § 
3 mom. bestäms om finansiering av friståen-
de examina som avläggs utan förberedande 
utbildning. 
 

10 § 

Statsandelen för driftskostnaderna för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning 

För driftskostnaderna för annan yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning än sådan som avses i 
2 och 3 mom. beviljas en sådan utbildnings-
anordnare som avses i lagen om yrkesutbild-
ning eller lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning i statsandel 85,60 procent av det be-
lopp som fås genom sammanräkning av pro-
dukterna av det antal studerandeårsverken 
som fastställts för utbildningsanordnaren som 
grund för beräkning av statsandelen och de 
per studerandeårsverke bestämda priserna per 
enhet. För sådan utbildning som ordnas i syf-
te att utveckla kompetensen hos personalen 
vid ett företag eller en annan sammanslutning 
utgör statsandelen emellertid 47,23 procent 
av det belopp som beräknas på nämnda sätt. 
Genom förordning av statsrådet utfärdas be-
stämmelser om hur de studerandeårsverken 
som läggs till grund för statsandelen fast-
ställs. 

För driftskostnaderna för sådan yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning som ordnas i form av 
läroavtalsutbildning beviljas utbildningsan-
ordnaren i statsandel det belopp som fås när 
antalet studerande som genomgår utbildning-
en multipliceras med de per studerande be-
stämda priserna per enhet för utbildningen. 

För driftskostnaderna för en särskild yrkes-
läroanstalt beviljas utbildningsanordnaren i 
statsandel det belopp som fås när det antal 
undervisningstimmar som fastställts för ut-
bildningsanordnaren som grund för beräk-
ning av finansieringen multipliceras med det 
per undervisningstimme bestämda priset per 
enhet. 
 

11 § 

Finansiering av påbyggnadsundervisning en-
ligt lagen om grundläggande utbildning 

För sådan påbyggnadsundervisning som 
avses i 5 § i lagen om grundläggande utbild-
ning beviljas kommunen, samkommunen el-
ler en privat utbildningsanordnare som har 
fått tillstånd att ordna grundläggande utbild-
ning finansiering till ett belopp som fås när 
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grunddelen av den hemkommunersättning 
som i enlighet med 38 § i lagen om statsan-
del för kommunal basservice fastställts för 
den kommun där utbildningsanordnarens 
grundläggande utbildning huvudsakligen 
ordnas, multiplicerad med talet 1,21, multi-
pliceras med antalet elever inom påbygg-
nadsundervisningen för den grundläggande 
utbildningen. 
 

12 § 

Finansiering av förberedande undervisning 
som ordnas för invandrare före den grund-

läggande utbildningen 

För sådan förberedande undervisning som 
avses i 5 § i lagen om grundläggande utbild-
ning och som ordnas för invandrare före den 
grundläggande utbildningen beviljas kom-
munen, samkommunen eller en privat utbild-
ningsanordnare som har fått tillstånd att ord-
na grundläggande utbildning finansiering till 
ett belopp som fås när grunddelen av den 
hemkommunersättning som i enlighet med 
38 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice fastställts för den kommun där ut-
bildningsanordnarens grundläggande utbild-
ning huvudsakligen ordnas, multiplicerad 
med talet 2,39 multipliceras med antalet stu-
derande. 
 

13 § 

Finansiering av förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning för andra än läro-

pliktiga  

För sådan förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning som ordnas för andra än 
läropliktiga beviljas kommunen, samkom-
munen eller en privat utbildningsanordnare 
finansiering till ett belopp som fås när 
grunddelen av den hemkommunersättning 
som i enlighet med 38 § i lagen om statsan-
del för kommunal basservice fastställts för 
den kommun där utbildningen huvudsakligen 
ordnas, multiplicerad med talet 1,35, multi-
pliceras med elevantalet. 

För sådan utbildning som avses i 46 § 
1 mom. i lagen om grundläggande utbildning 
minskas grunddelen av den hemkommuner-

sättning som avses i 1 mom. med 49 procent. 
Minskningen gäller dock inte i fråga om stu-
derande vid internatskolor eller elever inom 
förskoleundervisning. 

För sådana slutförda läroämnen som avses i 
46 § 2 mom. i lagen om grundläggande ut-
bildning och som ingår i den grundläggande 
utbildningens lärokurs beviljas en sådan an-
ordnare av grundläggande utbildning som 
avses i 1 mom. ett belopp som fås när det 
pris per enhet som fastställts inom ramen för 
statsbudgeten multipliceras med det kalkyle-
rade elevantalet. Genom förordning av stats-
rådet utfärdas bestämmelser om hur slutförda 
läroämnen eller kurser omvandlas till ett kal-
kylerat elevantal. 
 

14 § 

Förhöjning för elever som omfattas av för-
längd läroplikt inom den grundläggande ut-

bildningen 

Utöver vad som i lagen om statsandel för 
kommunal basservice och i 13 § 1 mom. i 
denna lag bestäms om den statsandel som 
beviljas för driftskostnaderna för sådan ut-
bildning som hänför sig till den 11-åriga lä-
roplikt som avses i 25 § 2 mom. i lagen om 
grundläggande utbildning, beviljas kommu-
nen, samkommunen eller en privat utbild-
ningsanordnare som fått tillstånd att ordna 
grundläggande utbildning som förhöjning för 
den nämnda utbildningen ett belopp som fås 
när det grundpris som avses i 54 § i lagen om 
statsandel för kommunal basservice multipli-
cerat med 2,41, multipliceras med antalet ele-
ver som avses i denna paragraf och utökas 
med grundpriset för den grundläggande ut-
bildningen, multiplicerat med 1,45, multipli-
cerat med antalet gravt handikappade elever. 
 

15 § 

Tillägg för internatskola och skolhemsför-
höjning 

För elever som erbjuds inkvartering och 
måltider vid en internatskola som ordnar så-
dan utbildning som avses i lagen om grund-
läggande utbildning beviljas kommunen, 
samkommunen eller en privat utbildningsan-
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ordnare ett belopp som motsvarar 26 procent 
av det genomsnittliga pris per enhet som fö-
reskrivs för grundläggande yrkesutbildning i 
23 §. 

För elever som får undervisning vid ett 
skolhem beviljas en sådan privat anordnare 
av grundläggande utbildning som enligt till-
ståndet att ordna grundläggande utbildning 
såsom särskild utbildningsuppgift har ålagts 
att ordna skolhemsundervisning tilläggsfi-
nansiering till ett belopp som fås när det 
grundpris som avses i 54 § i lagen om 
statsandel för kommunal basservice, multi-
plicerat med 2,52, multipliceras med antalet 
elever som får skolhemsundervisning. 
 
 

16 § 

Tillägg för flexibel grundläggande utbildning 

För de tilläggskostnader som föranleds av 
flexibel grundläggande utbildning kan kom-
munen, samkommunen eller en privat utbild-
ningsanordnare, utöver vad som i lagen om 
statsandel för kommunal basservice bestäms 
om statsandelen för grundläggande utbild-
ning, beviljas ett belopp som fås när det antal 
elever som deltar i den flexibla grundläggan-
de utbildningen multipliceras med det per 
elev bestämda priset per enhet för den nämn-
da utbildningen. 
 
 
 
 

17 § 

Inledande av verksamhet som privat anord-
nare av grundläggande utbildning 

För tiden från ingången av den månad un-
der vilken verksamheten inleds till utgången 
av det räkenskapsår för vilket en privat an-
ordnare av grundläggande utbildning som har 
fått tillstånd att ordna grundläggande utbild-
ning inte får sådan hemkommunersättning 
som avses i 37 § i lagen om statsandel för 
kommunal basservice, beviljas utbildnings-
anordnaren för inledande av verksamheten 
ett belopp som motsvarar den nämnda ersätt-
ningen, beräknat enligt den kommun där den 

grundläggande utbildningen i huvudsak ord-
nas. 
 

18 § 

Finansiering av sådan utbildning enligt la-
gen om grundläggande utbildning som ord-

nas utomlands 

För sådan utbildning som ordnas utom-
lands beviljas utbildningsanordnaren finansi-
ering till ett be lopp som fås när det grund-
pris som avses 54 § i lagen om statsandel för 
kommunal basservice, eller det nämnda 
grundpriset höjt eller sänkt i enlighet med 
vad som bestäms genom förordning av stats-
rådet, multipliceras med elevantalet. 
 
 

19 § 

Statsandelen för driftskostnaderna för mor-
gon- och eftermiddagsverksamhet 

För driftskostnaderna för sådan morgon- 
och eftermiddagsverksamhet som avses i la-
gen om grundläggande utbildning beviljas 
den kommun som ordnar sådan verksamhet i 
statsandel 57 procent av det belopp som fås 
när antalet timmar som fastställts för denna 
verksamhet som grund för beräkning av 
statsandelen för kommunen multipliceras 
med det per timme bestämda priset per enhet. 
 
 

20 § 

Statsandelen för driftskostnaderna för sådan 
grundläggande konstundervisning som finan-

sieras enligt antalet undervisningstimmar 

För driftskostnaderna för sådan grundläg-
gande konstundervisning som finansieras en-
ligt antalet undervisningstimmar beviljas en 
kommun, samkommun, privat sammanslut-
ning eller stiftelse som med stöd av 11 § 3 
mom. i lagen om grundläggande konstunder-
visning har beviljats rätt till statsandel enligt 
antalet undervisningstimmar i statsandel 57 
procent av det belopp som fås när det antal 
undervisningstimmar som fastställts för 
nämnda utbildning som grund för beräkning 
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av statsandelen för utbildningsanordnaren 
multipliceras med det per undervisningstim-
me bestämda priset per enhet. 
 

21 § 

Statsandelen för driftskostnaderna för id-
rottsverksamhet och ungdomsarbete 

För driftskostnaderna för idrottsverksamhet 
beviljas kommunen i statsandel 29,70 pro-
cent av det belopp som fås när kommunens 
invånarantal multipliceras med det per invå-
nare bestämda priset per enhet för idrotts-
verksamhet. 

För driftskostnaderna för ungdomsarbete 
beviljas kommunen i statsandel 29,70 pro-
cent av det belopp som fås när antalet kom-
muninvånare som är yngre än 29 år multipli-
ceras med det per invånare bestämda priset 
per enhet för ungdomsarbete. 
 

22 § 

Statsandelen för driftskostnaderna för muse-
er, teatrar och orkestrar 

För driftskostnaderna för ett museum, en 
teater eller en orkester beviljas dess huvud-
man i statsandel 37 procent av det belopp 
som fås när det antal kalkylerade årsverken 
som fastställts för huvudmannen för museet, 
teatern eller orkestern multipliceras med det 
per årsverke bestämda priset per enhet för 
verksamheten i fråga. 
 

3 kap 

Priser per enhet för undervisningsverk-
samhet 

23 § 

Genomsnittliga priser per enhet 

Genom förordning av statsrådet utfärdas år-
ligen bestämmelser om de genomsnittliga 
priser per enhet för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning, yrkes-
högskolor och grundläggande konstundervis-
ning som läggs till grund för finansieringen 
för det följande finansåret, i enlighet med vad 

som bestäms i 54 § 2 mom. och 57 § i lagen 
om statsandel för kommunal basservice. 

Priserna per enhet bestäms av undervis-
ningsministeriet. De priser per enhet som av-
ses i 24—26 § i denna lag bestäms så att de 
belopp som beräknas enligt priserna per en-
het och som läggs till grund för finansiering-
en sammanlagt motsvarar de belopp som be-
räknas på basis av de genomsnittliga priserna 
per enhet. 
 

24 § 

Priserna per enhet för gymnasier 

De per studerande bestämda priserna per 
enhet för gymnasier beräknas vart fjärde år 
på basis av de riksomfattande totalkostnader 
som alla utbildningsanordnare har orsakats 
av gymnasieutbildningen under året före det 
år som föregår det då priserna per enhet be-
stäms. När priserna per enhet beräknas beak-
tas emellertid inte utgifterna för undervisning 
utomlands eller studerande som får sådan 
undervisning. När priserna per enhet beräk-
nas beaktas 58 procent av antalet studerande 
som inlett studierna efter att de fyllt 18 år. 

Priserna per enhet för kommuner och sam-
kommuner graderas på basis av nyckeltalet 
för antalet studerande, i enlighet med vad 
som bestäms genom förordning av statsrådet. 
Priset per enhet för en privat utbildningsan-
ordnare är detsamma som priset per enhet i 
den kommun där utbildningen huvudsakligen 
ordnas. Om kommunen inte ordnar gymna-
sieutbildning, beräknas priset per enhet för 
en privat anordnare av gymnasieutbildning 
på samma sätt som priset per enhet för kom-
munen. För undervisning som ordnas utom-
lands bestäms priset per enhet genom att det 
genomsnittliga pris per enhet som föreskrivs 
för gymnasieutbildning enligt 23 § graderas i 
enlighet med vad som bestäms genom för-
ordning av statsrådet och vad undervis-
ningsministeriet föreskriver med stöd av för-
ordningen. Undervisningsministeriet kan 
dessutom på basis av en särskild utbildnings-
uppgift som ålagts utbildningsanordnaren el-
ler av andra särskilda skäl höja priset per en-
het. 

Om en anordnare av gymnasieutbildning 
med stöd av 4 § 2 mom. i gymnasielagen har 
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ålagts ordna gymnasieutbildning vid en in-
ternatskola, höjs priset per enhet för elever 
som får inkvartering och måltider vid inter-
natskolan, i enlighet med vad som bestäms 
genom förordning av statsrådet. 

Priserna per enhet bestäms så att de belopp 
som fås när de priser per enhet som beräknats 
för utbildningsanordnarna multipliceras med 
antalet studerande hos utbildningsanordnarna 
sammanlagt motsvarar de riksomfattande to-
talkostnader som avses i 1 mom. 

Under andra år än de som nämns i 1 mom. 
beräknas priserna per enhet i enlighet med 
vad som bestäms i denna paragraf, dock på 
basis av de totalkostnader som utretts vid be-
räkningen av priserna per enhet för det år 
som avses i 1 mom. 

För en studerande som har inlett studierna 
efter att han eller hon fyllt 18 år är priset per 
enhet 58 procent av det per studerande be-
stämda pris per enhet som fastställts för ut-
bildningsanordnaren i fråga. Detta gäller 
dock inte studerande som får gymnasieut-
bildning vid en internatskola. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om beräknandet av 
priserna per enhet. 

Undervisningsministeriet kan på basis av 
en särskild utbildningsuppgift som ålagts ut-
bildningsanordnaren eller av någon annan 
särskild orsak höja det pris per enhet som av-
ses i detta moment. 

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om de grunder enligt vilka läroämnen som 
slutförs i enlighet med 20 § 3 mom. i gymna-
sielagen omvandlas till studerandeantal och 
beaktas i antalet sådana studerande som av-
ses i 1 och 5 mom. i denna paragraf, vilka har 
inlett studierna efter det att de fyllt 18 år. 
 

25 § 

Priserna per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning 

De per studerande bestämda priserna per 
enhet för grundläggande yrkesutbildning be-
räknas vart fjärde år genom att de riksomfat-
tande totalkostnader som yrkesutbildnings-
anordnarna under året före det år som föregår 
det då priserna per enhet bestäms har orsa-
kats för utbildning enligt lagen om yrkesut-

bildning samt för utbildning som enligt lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning förbereder 
för sådana yrkesinriktade grundexamina som 
avläggs i form av fristående examina divide-
ras med det totala antal studerande inom den 
nämnda utbildningen som läggs till grund för 
beviljandet av statsandelen under året i fråga. 
Under andra år beräknas priserna per enhet i 
enlighet med vad som bestäms i denna para-
graf, dock på basis av de totalkostnader som 
utretts vid beräkningen av priserna per enhet 
för det år som avses i detta moment. När pri-
serna per enhet beräknas beaktas inte kostna-
der för läroavtalsutbildning och inte heller 
studerande som genomgår sådan utbildning. 

De per studerande bestämda priserna per 
enhet för grundläggande yrkesutbildning be-
räknas per utbildningsområde genom att de 
riksomfattande totalkostnader som alla yr-
kesutbildningsanordnare har orsakats för ut-
bildningen inom respektive utbildningsområ-
de divideras med det totala antalet studerande 
som fått utbildning inom utbildningsområdet 
under året i fråga. I de riksomfattande total-
kostnaderna för respektive utbildningsområ-
de inberäknas de avskrivningar för den 
grundläggande yrkesutbildningen som yrkes-
utbildningsanordnarna gjort enligt bokfö-
ringen. Om det inte är möjligt att utreda 
kostnaderna för utbildningen inom ett utbild-
ningsområde, bestäms priset per enhet på ba-
sis av de kalkylerade kostnaderna för utbild-
ningsområdet. 

Priserna per enhet graderas på basis av spe-
cialundervisning och andra faktorer som vä-
sentligt inverkar på kostnaderna för utbild-
ningen. Dessutom graderas priserna per enhet 
på basis av goda resultat i utbildningen. Den 
resultatbaserade graderingen bestäms på ba-
sis av studerandenas sysselsättning, övergång 
till fortsatta studier, avbrutna studier och stu-
dietider samt personalens behörighet och åt-
gärder för personalutveckling. Den andel 
som bestäms på basis av verksamhetens re-
sultat utgör högst tre procent av de riksom-
fattande totalkostnader som avses i 1 mom. 
Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om beräknandet av 
priserna per enhet i enlighet med detta mo-
ment.  

Priserna per enhet för sådan orienterande 
och förberedande utbildning som enligt lagen 
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om yrkesutbildning ordnas före den grund-
läggande yrkesutbildningen, undervisning 
och handledning som ordnas för handikappa-
de studerande i tränings- och rehabiliterings-
syfte samt förberedande utbildning som ord-
nas för invandrare inför den grundläggande 
yrkesutbildningen bestäms genom gradering 
av det genomsnittliga pris per enhet som fö-
reskrivs för grundläggande yrkesutbildning i 
23 §. Närmare bestämmelser om beräknandet 
av priserna per enhet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas särskilda bestämmelser 
om graderingen av priserna per enhet för 
ovan nämnd utbildning när det gäller sådan 
utbildning som ordnas på basis av en särskild 
utbildningsuppgift som har ålagts yrkesut-
bildningsanordnaren med stöd av 20 § 
2 mom. och 9 § i lagen om yrkesutbildning. 

När en utbildningsanordnare ordnar utbild-
ning inom två eller flera sådana utbildnings-
områden som avses i 2 mom., eller sådan ut-
bildning som avses i 3 mom., bestäms priset 
per enhet för utbildningsanordnaren enligt ett 
med antalet studerande vägt medeltal som 
beräknas på basis av antalet studerande inom 
de olika utbildningsområdena och inom den 
utbildning som avses ovan samt på basis av 
de priser per enhet som avses i 2 och 3 mom. 
Priset per enhet höjs på basis av att studeran-
dena erbjuds inkvarteringsförmån. Undervis-
ningsministeriet kan dessutom på basis av en 
särskild utbildningsuppgift som ålagts ut-
bildningsanordnaren eller av andra särskilda 
skäl höja priset per enhet. Genom förordning 
av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser 
om beräknandet av priset per enhet i enlighet 
med detta moment. 

Priserna per enhet bestäms så att de belopp 
som fås när priserna per enhet multipliceras 
med antalet studerande inom varje utbild-
ningsområde och inom den utbildning som 
avses i 3 mom. sammanlagt motsvarar de 
riksomfattande totalkostnader som avses i 
1 mom. 

Priset per enhet för sådan grundläggande 
yrkesutbildning som ordnas i form av läroav-
talsutbildning utgör 63,13 procent av det ge-
nomsnittliga pris per enhet som föreskrivs för 
grundläggande yrkesutbildning i 23 §. Det 
pris per enhet som avses i detta moment höjs 

för specialundervisning i enlighet med vad 
som bestäms genom förordning av statsrådet. 
 

 
26 § 

Priserna per enhet för yrkeshögskolor 

De per studerande bestämda priserna per 
enhet för yrkeshögskolor beräknas vart fjärde 
år genom att de riksomfattande totalkostna-
der som orsakats alla yrkeshögskolor under 
året före det år som föregår det då priset per 
enhet bestäms divideras med det totala kalky-
lerade antalet studerande under nämnda år, 
vilket bestäms enligt den överenskommelse 
som avses i 8 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen 
och utgör grund för beviljandet av statsandel. 

I de riksomfattande totalkostnader som av-
ses i 1 mom. inberäknas de avskrivningar för 
yrkeshögskoleverksamheten som yrkes-
högskolornas huvudmän gjort enligt bokfö-
ringen. Genom förordning av statsrådet ut-
färdas vid behov närmare bestämmelser om 
inberäknandet av avskrivningar i de riksom-
fattande totalkostnaderna. 

Priserna per enhet bestäms så att de belopp 
som fås när priserna per enhet multipliceras 
med det kalkylerade antal studerande som 
bestäms enligt 1 mom. sammanlagt motsva-
rar de riksomfattande totalkostnader som be-
räknas enligt 1 och 2 mom. 

Priset per enhet för en yrkeshögskola består 
av de andelar som bestäms enligt det kalkyle-
rade antalet studerande och antalet examina 
som avlagts vid yrkeshögskolan. Den andel 
som bestäms enligt antalet studerande utgör 
70 procent och den andel som bestäms enligt 
antalet examina utgör 30 procent. Undervis-
ningsministeriet kan av särskilda skäl höja 
priset per enhet för en yrkeshögskola. Genom 
förordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om beräknandet av priset per en-
het. 

Under andra år än de som avses i 1 mom. 
beräknas priserna per enhet i enlighet med 
vad som bestäms i denna paragraf, dock på 
basis av de totalkostnader som använts vid 
beräkningen av priserna per enhet för det år 
som avses i 1 mom. 
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27 § 

Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggs-
utbildning 

De per studerandeårsverke bestämda pri-
serna per enhet för sådan i 10 § 1 mom. av-
sedd yrkesinriktad tilläggsutbildning som 
ordnas vid en läroanstalt beräknas på basis av 
det genomsnittliga pris per enhet som före-
skrivs för grundläggande yrkesutbildning i 
23 § 1 mom., särskilt för frivillig tilläggsut-
bildning och för personalutbildning. Priserna 
per enhet graderas i fråga om utbildning som 
hör till olika prisgrupper och i fråga om spe-
cialundervisning, i enlighet med vad som be-
stäms genom förordning av statsrådet. Un-
dervisningsministeriet kan dessutom av sär-
skilda skäl höja priset per enhet. 

Undervisningsministeriet bestämmer årli-
gen inom ramen för statsbudgeten priserna 
per enhet för sådan yrkesinriktad tilläggsut-
bildning som ordnas i form av läroavtalsut-
bildning, särskilt för utbildning som förbere-
der för en yrkesexamen eller specialyrkesex-
amen och särskilt för annan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. De priser per enhet som 
avses i detta moment höjs i fråga om special-
undervisning, i enlighet med vad som be-
stäms genom förordning av statsrådet. 

De priser per enhet för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som avses i 1 och 2 mom. 
graderas på basis av verksamhetens resultat. 
Den andel som bestäms på basis av resultatet 
utgör högst tre procent av utbildningsanord-
narnas sammanlagda kalkylerade grund för 
statsandelen för yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning. Beloppet av den statsandel som baserar 
sig på verksamhetens resultat bestäms på ba-
sis av avlagda examina. Vid beräkning av 
den resultatbaserade finansieringen för sådan 
yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas 
vid en läroanstalt beaktas dessutom den pris-
grupp som avses i 1 mom. och andelen av-
lagda examna inom varje prisgrupp. Genom 
förordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om fastställandet av den resultat-
baserade finansieringen och om maximibe-
loppen för den resultatbaserade finansiering-
ens andel för olika utbildningsanordnare.  

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
det per undervisningstimme bestämda priset 

per enhet för särskilda yrkesläroanstalter en-
ligt priset per enhet för det föregående året 
justerat till den beräknade kostnadsnivån det 
år då priset per enhet tillämpas. Priset per 
enhet graderas på basis av faktorer som vä-
sentligt påverkar kostnaderna för utbildning-
en, i enlighet med vad som bestäms genom 
förordning av statsrådet. 
 

28 § 

Priserna per enhet för sådan grundläggande 
konstundervisning som finansieras enligt an-

talet undervisningstimmar 

De priser per enhet för grundläggande 
konstundervisning som avses i 20 § beräknas 
vart fjärde år genom att de riksomfattande to-
talkostnaderna för den grundläggande konst-
undervisningen under året före det år som fö-
regår det då priset per enhet bestäms divide-
ras med det totala antal undervisningstimmar 
som hållits året före det år som föregår det då 
priset per enhet bestäms. Under andra år be-
räknas priserna per enhet på basis av de pri-
ser per enhet som bestämts för det föregåen-
de året, med beaktande av det som bestäms i 
23 §. 
 

29 § 

Priserna per enhet för grundläggande ut-
bildning 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
de per elev bestämda priser per enhet som 
avses i 11—14 och 18 §. 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
inom ramen för statsbudgeten priset för så-
dan flexibel grundläggande utbildning som 
avses i 16 §. 
 

30 § 

Priset per enhet för morgon- och eftermid-
dagsverksamhet 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
inom ramen för statsbudgeten det per ledd 
timme bestämda priset per enhet för sådan 
morgon- och eftermiddagsverksamhet som 
avses i lagen om grundläggande utbildning. 
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31 § 

Kostnader som inte beaktas vid beräkningen 
av priser per enhet 

Som driftskostnader för gymnasier, yrkes-
utbildning, yrkeshögskolor och sådan grund-
läggande konstundervisning som finansieras 
enligt antalet undervisningstimmar betraktas 
inte 

1) kostnader för sådana anläggningsprojekt 
som avses i denna lag eller kostnader för för-
värv eller hyra av markområden, 

2) kostnader för ordnande av skolskjuts för 
studerande,  

3) mervärdesskatt som ingår i anskaff-
ningspriset för varor och tjänster, 

4) kostnader för skötsel av lån eller kalky-
lerade räntor och avskrivningar, 

5) kostnader för vilka lagstadgad statsfi-
nansiering beviljas särskilt, 

6) avgifter till den som ordnar verksamhet 
enligt de lagar som nämns i 1 § eller enligt 
lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), 
om de kostnader som anordnarna orsakats för 
den verksamhet som utgör grund för avgif-
terna beaktas när priserna per enhet räknas 
ut, 

7) kostnader för avgiftsbelagd service som 
tillhandahålls av den som ordnar verksamhet 
enligt någon av de lagar som nämns i 1 §, el-
ler 

8) andra förvaltningskostnader än sådana 
som direkt hänför sig till verksamhet enligt 
de lagar som nämns i 1 §. 

Driftskostnaderna för de utbildningsformer 
som avses i 1 mom., för vilka finansiering 
beviljas i Europeiska gemenskapernas bud-
get, får betraktas som sådana driftskostnader 
som finansieras med stöd av denna lag till 
den del de inte täcks av den finansiering som 
beviljas i Europeiska gemenskapernas budget 
och den motsvarande särskilda nationella fi-
nansiering som beviljas i statsbudgeten. 

Från driftskostnaderna för de utbildnings-
former som avses i 1 mom. avdras ett belopp 
som motsvarar de statsandelar som med stöd 
av 44 § 1 och 2 mom. beviljats utbildnings-
anordnarna för verksamheten i fråga det år då 
kostnaderna beräknas. Från yrkeshögskolor-
nas driftskostnader avdras ett belopp som 

motsvarar den finansiering som beviljats med 
stöd av 33 § 1 mom. i yrkeshögskolelagen. 

Utan hinder av 1 mom. 4 punkten gäller i 
fråga om de avskrivningar som en yrkesut-
bildningsanordnare och en huvudman för en 
yrkeshögskola gjort enligt bokföringen vad 
som bestäms i 25 § 2 mom. och 26 § 2 mom. 
 

32 § 

Beaktande av mervärdesskatten i priserna 
per enhet för privata utbildningsanordnare 

För privata utbildningsanordnare höjs pri-
serna per enhet för gymnasier, yrkesutbild-
ning, yrkeshögskolor och grundläggande 
konstundervisning så att höjningen motsvarar 
den andel som den mervärdesskatt som de 
privata utbildningsanordnarna betalat utgör 
av de mervärdesskattefria kostnader som 
dessa utbildningsformer orsakar de privata 
utbildningsanordnarna. 

För en privat huvudman för en yrkeshög-
skola och en privat anordnare av yrkesutbild-
ning kan priset per enhet på ansökan höjas i 
fråga om en sådan fastighet och sådana an-
läggningstillgångar som en kommun eller 
samkommun har överlåtit till en privat sam-
manslutning eller stiftelse för verksamhet 
som avses i denna lag, så att förhöjningen 
multiplicerad med det antal studerande som 
läggs till grund för bestämmandet av finansi-
eringen högst motsvarar beloppet av den 
mervärdesskatt som betalas för de överlåtel-
ser som sker för nämnda ändamål. 

För en privat anordnare av grundläggande 
utbildning höjs de priser per enhet och priser 
som avses i 11—18 § så att höjningen mot-
svarar den andel som den mervärdesskatt 
som de privata utbildningsanordnarna betalat 
utgör av de mervärdesskattefria kostnader 
som de privata utbildningsanordnarna orsa-
kas. 

Den förhöjning som avses i 1 och 2 mom. 
beaktas inte när de genomsnittliga priserna 
per enhet föreskrivs enligt 23 § 1 mom. och 
inte heller när priserna per enhet bestäms en-
ligt 2 mom. i nämnda paragraf. Den förhöj-
ning som avses i 2 mom. beaktas inte heller 
när kommunens självfinansieringsandel be-
stäms eller när den mervärdesskatteandel 
som avses i 1 mom. räknas ut. 
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4 kap 

Priser per enhet för kulturverksamhet 

33 § 

Priset per enhet för idrottsverksamhet 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
inom ramen för statsbudgeten det per kom-
muninvånare bestämda priset per enhet för 
idrottsverksamhet. 
 
 

34 § 

Priset per enhet för ungdomsarbete 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
inom ramen för statsbudgeten det pris per 
enhet för ungdomsarbete som bestäms per 
kommuninvånare som inte har fyllt 29 år. 
 
 

35 § 

Priset per enhet för museer, teatrar och or-
kestrar 

Priserna per enhet för museer, teatrar och 
orkestrar beräknas särskilt för varje form av 
konst- och kulturinstitution vart fjärde år, ge-
nom att driftskostnaderna för institutionernas 
verksamhet under året före det år som före-
går det då priset per enhet bestäms divideras 
med kulturinstitutionernas totala antal faktis-
ka årsverken under samma kalenderår. Un-
dervisningsministeriet bestämmer priset per 
enhet i enlighet med den beräknade kost-
nadsnivån för finansåret och så att de föränd-
ringar i verksamhetens omfattning och art 
som föranleds av statens åtgärder i tillämpli-
ga delar beaktas i enlighet med vad som be-
stäms i 23 § 1 mom. Som pris per enhet un-
der andra år fastställs det pris per enhet som 
fastställts för föregående år justerat med de 
förändringar i kostnadsnivån samt i verk-
samhetens omfattning och art som avses i 
1 mom. 

I fråga om beräkningen av priserna per en-
het gäller dessutom det som bestäms i 31 § 
1 mom. 

Vid beräkningen av priserna per enhet av-
dras från kostnaderna ett belopp som motsva-
rar de statsunderstöd som beviljats huvud-
männen för institutionerna med stöd av 44 § i 
denna lag, 6 a § 2 och 3 mom. i teater- och 
orkesterlagen samt 4 a § i museilagen för in-
stitutionernas verksamhet det år då kostna-
derna beräknas. 

I fråga om mervärdesskatt gäller i tillämp-
liga delar vad som bestäms i 32 § 1 och 
4 mom. Priset per enhet höjs dock inte för 
mervärdesskattskyldiga privata sammanslut-
ningar eller stiftelser. 
 
 
 

5 kap 

Statsunderstöd för anläggningsprojekt 

36 § 

Anläggningsprojekt 

Med anläggningsprojekt avses byggande, 
förvärv eller grundlig reparation av lokaler 
som utgör en funktionell helhet, eller mot-
svarande åtgärder som berör sådana lokaler, 
samt anskaffning av lös egendom i samband 
med en nämnd åtgärd, om åtgärdens beräk-
nade totalkostnader uppgår till minst det be-
lopp som statsrådet fastställt. 

Förvärv av markområden betraktas inte 
som anläggningsprojekt.  

Anskaffning av annan lös egendom än så-
dan som avses i 1 mom. betraktas inte som 
anläggningsprojekt. Anskaffning av bokbus-
sar och bokbåtar betraktas dock som anlägg-
ningsprojekt. 

En åtgärd som avses i 1 och 3 mom., vars 
beräknade kostnader underskrider det belopp 
som statsrådet fastställt, kan betraktas som 
ett anläggningsprojekt om finansieringen av 
projektet med hänsyn till invånarantalet och 
den ekonomiska situationen i kommunen el-
ler i samkommunens medlemskommuner 
skulle bli synnerligen betungande för kom-
munen eller samkommunen. Detsamma gäll-
er i tillämpliga delar anläggningsprojekt som 
genomförs av privata utbildningsanordnare 
eller anordnare av annan verksamhet och den 
statsandel som beviljas för detta. 
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37 § 

Projektplan 

En projektplan ska utarbetas över anlägg-
ningsprojektet och tillställas statsbidrags-
myndigheten. Projektplanen ska innehålla en 
allmän beskrivning av projektet, en utredning 
om behovet av att genomföra projektet och 
om när det kan genomföras, samt planskisser 
och en kostnadskalkyl. De lokaler som pro-
jektet omfattar ska specificeras i planen 
(rumsprogram). 

Undervisningsministeriet kan utfärda såda-
na bestämmelser om projektplanen och an-
sökningshandlingarna som gäller bedöm-
ningen av projektets funktionalitet, tekniska 
standard, säkerhet och energieffektivitet. 
 
 

38 § 

Fastställande av statsunderstödets maximi-
belopp 

Om statsbidragsmyndigheten anser att an-
läggningsprojektet behövs och att det finns 
statsekonomiska förutsättningar för finansie-
ring av det, kan statsbidragsmyndigheten in-
nan statsunderstödet beviljas fastställa hur 
stort statsunderstöd som högst beviljas för 
projektet, utgående från de uppskattningar 
om projektets behövliga omfattning och skä-
liga kostnader som grundar sig på den pro-
jektplan som avses i 37 §. 
 
 

39 § 

Tillstånd att påbörja projekt 

Statsbidragsmyndigheten kan av särskilda 
skäl på ansökan besluta att ett anläggnings-
projekt får påbörjas innan beslutet om bevil-
jande av statsunderstöd har fattats. 

 
40 § 

Ansökan om statsunderstöd 

En ansökan om statsunderstöd för ett an-
läggningsprojekt ska riktas till statsbidrags-

myndigheten och tillställas den behöriga när-
ings-, trafik- och miljöcentralen före utgång-
en av året före det år vars budget ligger till 
grund för ansökan om statsandel, om inte un-
dervisningsministeriet bestämmer något an-
nat. En uppskattning av vid vilken tidpunkt 
projektet kan genomföras ska fogas till ansö-
kan. 
 
 

41 § 

Projektredovisning 

Statsunderstödstagaren ska inom sex må-
nader efter att anläggningsprojektet har ge-
nomförts tillställa statsbidragsmyndigheten 
en redovisning över det genomförda projek-
tet. Om redovisningen inte lämnas in inom 
utsatt tid, kan statsbidragsmyndigheten be-
sluta att statsunderstödets slutpost, som inte 
ännu har betalats, helt eller delvis kan lämnas 
obetald. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om projektredovis-
ningens innehåll. 
 

42 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Undervisningsministeriet utarbetar årligen 
för de följande fyra åren en riksomfattande 
finansieringsplan för anläggningsprojekt som 
hänför sig till undervisnings- och kulturverk-
samhet. Finansieringsplanen omfattar de an-
läggningsprojekt som är ämnade att genom-
föras under planeringsperioden, kalenderårs-
vis i den ordning som de ska genomföras, 
samt en beräkning av projektens statsunder-
stöd. 

För den finansieringsplan som utarbetas för 
anläggningsprojekten ska närings-, trafik- 
och miljöcentralen, på basis av förslag som 
inkommit från utbildningsanordnare och 
andra anordnare av verksamhet enligt de la-
gar som nämns i 1 och 2 § och beträffande 
läroanstaltsprojekt på basis av den skynd-
samhetsordning som fastställts av landskaps-
förbundet, upprätta en förteckning över de 
anläggningsprojekt som är ämnade att 
genomföras inom dess verksamhetsområde. 
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Projekten antecknas i förteckningen enligt 
deras uppskattade skyndsamhetsordning. 
Förslagen för förteckningen ska tillställas 
den behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralen före utgången av året före förteckning-
en upprättas. 

En finansieringsplan behöver inte upprättas 
om det anslag som har anvisats för statsun-
derstöd för anläggningsprojekt är av ringa 
betydelse. 
 

43 § 

Gemensamma anläggningsprojekt 

Då ett anläggningsprojekt som är gemen-
samt för flera förvaltningsområden genom-
förs ska de behöriga statsbidragsmyndighe-
terna vidta behövliga åtgärder för att projek-
tet i sin helhet ska kunna inledas samma år. 
 

6 kap 

Särskilda statsunderstöd 

44 § 

Statsunderstöd 

För inledande och utveckling av verksam-
het enligt de lagar som nämns i 1 och 2 § 
samt för försök som gäller sådan verksamhet, 
för behövliga specialuppgifter i samband 
med verksamheten eller för uppnående av ut-
bildningspolitiska syften kan statsunderstöd 
beviljas inom ramen för det anslag som anvi-
sats för ändamålet i statsbudgeten. 

En anordnare av verksamhet enligt de lagar 
som nämns i 1 och 2 § kan beviljas extra 
statsunderstöd inom ramen för det anslag 
som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. 
Utöver vad som bestäms om hemkommuner-
sättning i lagen om allmän statsandel för 
kommunal basservice, kan en privat anordna-
re av grundläggande utbildning beviljas extra 
understöd för utjämning av de verkningar 
som ändringarna av statsandelssystemet med-
för. 

För sådan centralbiblioteks- och lands-
kapsbiblioteksuppgif som avses i biblioteks-
lagen beviljas kommunen, inom ramen för 
det anslag som anvisats för ändamålet i stats-

budgeten, i statsunderstöd ett belopp som i 
det närmaste motsvarar de tilläggskostnader 
som orsakas av de nämnda uppgifterna. 
 

45 § 

Statsunderstöd för undervisning på samiska 
och i samiska samt vissa andra statsunder-

stöd 

Kommunerna inom samernas hembygds-
område och andra utbildningsanordnare som 
är verksamma inom detta område beviljas år-
ligen, enligt de grunder som fastställs av 
statsrådet, statsunderstöd för de kostnader 
som föranleds av undervisning på samiska 
och i samiska inom den grundläggande ut-
bildningen, i gymnasierna och inom yrkesut-
bildningen. Statsunderstöden ska sammanlagt 
motsvara de genomsnittliga kostnaderna för 
avlönandet av den undervisningspersonal 
som behövs för nämnda undervisning. 

Anordnare av verksamhet enligt lagen om 
grundläggande utbildning eller gymnasiela-
gen beviljas, inom ramen för det anslag som 
anvisats för ändamålet i statsbudgeten, stats-
understöd för sådan undervisning i moders-
mål och i finska eller svenska som andra 
språk som ges elever med främmande språk 
som modersmål och som utgör ett komple-
ment till förskoleundervisningen, den grund-
läggande utbildningen och gymnasieutbild-
ningen, samt för stödande av annan under-
visning för dessa elever. 

Kommunen eller en registrerad förening 
beviljas statsunderstöd för de kostnader som 
inom ramen för gränskommunsamarbetet or-
sakas av finska elevers skolgång i Sverige. 

Genom förordning av undervisningsmini-
steriet utfärdas närmare bestämmelser om 
grunderna för fastställandet av de statsunder-
stöd som avses i 2 mom. 
 

46 § 

Statsunderstöd för ordnande av fristående 
examina som avläggs utan förberedande ut-

bildning 

En sammanslutning eller stiftelse som med 
en examenskommission har ingått ett sådant 
avtal om ordnande av fristående examina 
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som avses i 7 § 3 mom. i lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning, men som inte får 
statsandel för ordnandet av examina, kan be-
viljas statsunderstöd för ordnande av sådana 
fristående examina som avses i 8 § och som 
avläggs utan förberedande utbildning. Ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas närma-
re bestämmelser om statsunderstödet. 
 

47 § 

Tillämpning av statsunderstödslagen 

På statsunderstöd som beviljas med stöd av 
denna lag tillämpas statsunderstödslagen 
(688/2001), om inte något annat bestäms i 
denna lag. 
 

7 kap 

Särskilda bestämmelser 

48 § 

Beräkning av antalet elever, studerande och 
examina 

För gymnasier och yrkesutbildning beräk-
nas finansieringen för finansåret enligt det 
genomsnittliga antalet studerande året före 
finansåret. För grundläggande yrkesutbild-
ning beräknas finansieringen för finansåret 
dock högst i enlighet med det totala antal 
studerande som anges i tillståndet att ordna 
utbildning. Dessutom kan sådana kalkylerade 
förändringar i antalet studerande beaktas som 
orsakas av lag eller förordning, en föreskrift 
eller ett beslut av en statlig myndighet som 
grundar sig på lag eller förordning, eller av 
statsbudgeten. Vid beräkningen av priserna 
per enhet tillämpas dock antalet elever och 
studerande hösten året före finansåret. När 
verksamheten inleds beräknas finansieringen 
enligt det kalkylerade antalet elever och stu-
derande. 

För yrkeshögskolor beräknas finansiering-
en för finansåret och priserna per enhet på 
basis av det antal studerande som bestäms 
enligt den överenskommelse som avses i 8 § 
2 mom. i yrkeshögskolelagen, antalet avlag-
da examina vid yrkeshögskolorna samt anta-

let utexaminerade från yrkespedagogisk lä-
rarutbildning. 

För sådan grundläggande utbildning som 
finansieras enligt denna lag beräknas finansi-
eringen för finansåret enligt elevantalet den 
20 september året innan med undantag elever 
för sådana läroämnen inom den grundläg-
gande utbildningen som avses i 13 § 3 mom.  

En elev eller en studerande kan under 
samma tid räknas som en sådan elev eller 
studerande som utgör grund för finansiering 
inom endast en utbildning som omfattas av 
tillämpningsområdet för denna lag. 

De elever och studerande som inte har an-
mälts till statsbidragsmyndigheten inom ut-
satt tid kan lämnas obeaktade vid beräkning-
en av det antal elever och studerande som ut-
gör grund för finansieringen. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om beräknandet av de 
antal elever, studerande och examina som 
ska användas vid bestämmandet av finansie-
ringen. 
 
 

49 § 

Fastställande av antalet prestationer som 
används vid beräkning av finansieringen 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
inom ramen för statsbudgeten det antal stude-
randeårsverken, läroavtal i anslutning till 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro-
avtalsutbildning, undervisningstimmar, ledda 
timmar och årsverken som läggs till grund 
för finansieringen för det följande finansåret. 
Undervisningsministeriet fastställer antalet 
studerandeårsverken och läroavtal inom 
tilläggsutbildningen, utgående från de antal 
studerandeårsverken och läroavtal som fast-
ställts i tillståndet att ordna utbildning enligt 
5 § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning. 

Undervisningsministeriet kan vid faststäl-
landet av det antal studerandeårsverken som 
avses i 10 § 1 mom. och som läggs till grund 
för finansieringen av yrkesinriktad tilläggs-
utbildning ge utbildningsanordnaren anvis-
ningar i fråga om utbildningsutbudet. Vid 
fastställandet av studerandeårsverkena för 
utbildningsanordnarna ska ministeriet säker-
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ställa att finansieringen för yrkesinriktad 
tilläggsutbildning i regionalt avseende förde-
las jämlikt i enlighet med utbildningsbeho-
vet. Innan ministeriet fattar beslut om huru-
vida en utbildningsanordnare kan beviljas 
sådan finansiering som grundar sig på antalet 
studerandeårsverken, ska ett utlåtande av 
länsstyrelsen inhämtas om saken. 

Vid fastställandet av det antal studerande-
årsverken som läggs till grund för finansie-
ringen av sådan yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning som avses i 10 § 1 mom., beaktas de yr-
kesexamina och specialyrkesexamina som 
avläggs såsom fristående examina utan för-
beredande utbildning, i enlighet med vad 
som bestäms genom förordning av statsrådet. 
 
 

50 § 

Beviljande och justering av finansiering 

Undervisningsministeriet beviljar utan an-
sökan kommunen eller en annan anordnare 
av verksamhet enligt någon av de lagar som 
nämns i 1 och 2 § de statsandelar som avses i 
6, 10 och 19—22 § samt sådan finansiering 
för driftskostnader som avses i 7 och 11—
18 §. 

Undervisningsministeriet justerar före ut-
gången av finansåret den finansiering som 
beviljats enligt 1 mom., med undantag för 
den finansiering som beviljats yrkeshögsko-
lor, så att den överensstämmer med det ge-
nomsnittliga antalet elever och studerande 
under finansåret. Finansieringen för grund-
läggande yrkesutbildning justeras dock så att 
den högst motsvarar det totala antal stude-
rande som fastställts i tillståndet att ordna yr-
kesutbildning. Finansieringen för grundläg-
gande utbildning, med undantag för sådana 
läroämnen inom den grundläggande utbild-
ningen som avses i 13 § 3 mom. och sådan 
flexibel grundläggande utbildning som avses 
i 16 §, justeras i enlighet med elevantalet den 
20 september det år som föregår finansåret 
och elevantalet den 20 september under fi-
nansåret. 

 
 
 
 

51 § 

Utbetalning av finansiering för driftskostna-
der 

Servicecentret för statens ekonomi- och 
personalförvaltning utbetalar den finansie-
ring för driftskostnader som avses i 50 § 
1 och 2 mom. till kommunen eller en annan 
anordnare av verksamhet enligt någon av de 
lagar som nämns i 1 och 2 §, i enlighet med 
vad som bestäms i 50 § i lagen om statsandel 
för kommunal basservice. Statsunderstöd be-
talas före utgången av kalenderåret. 
 
 

52 § 

Beviljande och utbetalning av statsunderstöd 
för anläggningsprojekt 

Statsbidragsmyndigheten beviljar på ansö-
kan en anordnare av verksamhet enligt någon 
av de lagar som nämns i 1 och 2 § statsun-
derstöd för anläggningsprojekt, om inte något 
annat bestäms särskilt. 

Det statsunderstöd som beviljats för ett an-
läggningsprojekt betalas i huvudsak genom 
utbetalningar under den tid projektet pågår 
samt i form av en slutpost, om inte statsbi-
dragsmyndigheten med stöd av 2 mom. be-
slutar något annat. Statsunderstödets slutpost 
utbetalas då statsbidragsmyndigheten har 
granskat den projektredovisning som avses i 
41 §. 

Det statsunderstöd som beviljats för ett an-
läggningsprojekt kan också betalas i lika sto-
ra årliga poster under sju år från och med ka-
lenderåret efter det då projektet slutfördes. 
Varje årlig post betalas före utgången av 
mars och utökas med en årlig ränta som be-
räknas på den obetalda delen av statsunder-
stödet. Den årliga räntan motsvarar grundrän-
tan och räknas från den första årliga postens 
betalningsdag. Den som ansöker om statsun-
derstöd ska meddela huruvida denne ger sitt 
samtycke till att statsunderstödet betalas på 
det sätt som avses i momentet. 
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53 § 

Återbetalning av statsunderstöd för 
 anläggningsprojekt 

Det kan bestämmas att en sådan proportio-
nell del av den anskaffade egendomens gäng-
se värde som motsvarar det statsunderstöd 
som har erhållits för ett anläggningsprojekt 
ska återbetalas till staten om egendomen 
överlåts till någon annan, verksamheten av-
slutas eller det syfte för vilket egendomen 
används varaktigt ändras och egendomen inte 
används för någon annan verksamhet som 
berättigar till statsunderstöd. Om egendomen 
överlåts till någon annan som använder den 
för sådan verksamhet som berättigar till 
statsunderstöd, behöver återbetalningsskyl-
dighet till följd av denna överlåtelse inte på-
föras, om överlåtaren i samband med överlå-
telsen av egendomen förbinder sig att svara 
för återbetalningsvillkoren även efter överlå-
telsen eller om mottagaren förbinder sig till 
motsvarande återbetalningsvillkor som gäller 
egendomens överlåtare. Återbetalningsskyl-
dighet påförs inte heller om det då en sådan 
åtgärd som avses i momentet inträffar har 
förflutit över 15 år sedan statsunderstödet 
beviljades. 

Om sådan egendom för vilken statsunder-
stöd har erhållits förstörs eller skadas kan det 
bestämmas att en sådan proportionell del av 
försäkringsersättningen eller någon annan er-
sättning som motsvarar statsunderstödet ska 
återbetalas till staten eller dras av från stats-
understödet för ett nytt anläggningsprojekt. 
Återbetalningsskyldighet påförs dock inte 
och avdrag görs inte om det då olyckan in-
träffar har förflutit över 15 år sedan statsun-
derstödet beviljades. 

Beslut om återbetalningsskyldighet och av-
drag för ersättningar fattas av den statsbi-
dragsmyndighet som avses i 57 §. Statsun-
derstödstagaren ska inom sex månader un-
derrätta statsbidragsmyndigheten om sådana 
förändringar som avses i 1 och 2 mom. Om 
det senare framgår att denna underrättelse 
inte har gjorts inom utsatt tid, ska en sådan 
proportionell del av egendomens gängse vär-
de som motsvarar statsandelen återbetalas till 
staten, jämte en årlig ränta som bestäms en-
ligt 4 § 3 mom. i räntelagen (633/1982), om 

inte statsbidragsmyndigheten av särskilda 
skäl beslutar något annat. 

Utan hinder av vad som i denna paragraf 
bestäms om tidpunkten för återbetalning av 
statsunderstöd för anläggningsprojekt, gäller 
i fråga om villkoren för återbetalning av 
statsunderstöd för yrkesläroanstalters fastig-
heter och lösöre som staten överlåtit utan er-
sättning vad som överenskommits i överlå-
telseavtalen. 
 

54 § 

Avbrytande av utbetalning 

Statsbidragsmyndigheten kan besluta att 
utbetalningen av sådan finansiering som av-
ses i denna lag avbryts, om 

1) det är uppenbart att finansieringstagaren 
inte längre ordnar sådan verksamhet som lig-
ger till grund för finansieringen eller att fi-
nansieringstagaren i väsentlig utsträckning 
verkar i strid med de lagar eller förordningar 
som gäller verksamheten i fråga eller de fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av 
dem, 

2) de grunder enligt vilka finansieringen 
för ett bestämt ändamål har beviljats har för-
ändrats väsentligt, eller 

3) Europeiska gemenskapens lagstiftning 
förutsätter att utbetalningen avbryts. 
 

55 § 

Avgifter för stöduppgifter i anslutning till 
specialundervisning 

Undervisningsministeriet beslutar om de 
avgifter som tas ut för sådana stöduppgifter i 
anslutning till specialundervisningen som av-
ses i 39 § i lagen om grundläggande utbild-
ning, i enlighet med vad som bestäms om of-
fentligrättsliga prestationer i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992). 
 
 

56 § 

Prestationer som inte betalas eller återkrävs 

En prestation som understiger 2 000 euro 
och som baserar sig på ett beslut som fattats 
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med stöd av denna lag betalas eller återkrävs 
inte. 
 

57 § 

Statsbidragsmyndigheten 

I ärenden som gäller sådana driftskostnader 
som avses i denna lag är undervisningsmini-
steriet statsbidragsmyndighet. 

I ärenden som gäller anläggningsprojekt är 
undervisningsministeriet eller närings-, tra-
fik- och miljöcentralen statsbidragsmyndig-
het, i enlighet med vad som bestäms genom 
förordning av statsrådet. Då undervisning 
ordnas utomlands är Nylands närings-, trafik- 
och miljöcentral behörig myndighet i ären-
den som gäller anläggningsprojekt.  

I ärenden som gäller andra statsunderstöd 
är undervisningsministeriet, utbildningssty-
relsen eller närings-, trafik- och miljöcentra-
len statsbidragsmyndighet, i enlighet med 
vad som bestäms genom förordning av stats-
rådet. 
 

58 § 

Tillställande och granskning av uppgifter  

Kommunen, samkommunen och en privat 
verksamhetsanordnare ska, i enlighet med 
vad som bestäms genom förordning av un-
dervisningsministeriet, tillställa statsbi-
dragsmyndigheten de uppgifter baserade på 
budgeten, ekonomiplanen, bokslutet och 
verksamhetsberättelsen samt de övriga upp-
gifter om kostnaderna och verksamhetens 
omfattning som behövs för fastställandet av 
finansieringen enligt denna lag. Närmare be-
stämmelser om de uppgifter som ska lämnas 
in kan utfärdas genom förordning av under-
visningsministeriet. 

Statsbidragsmyndigheten beslutar om de 
granskningar av finansieringstagarens verk-
samhet och ekonomi som ska utföras för 
konstaterande av riktigheten av de uppgifter 
som avses i 1 mom. Undervisningsministeriet 
kan ge Utbildningsstyrelsen eller en utomstå-
ende revisor i uppdrag att utföra granskning-
ar. Revisorn ska vara en sådan godkänd revi-
sor eller revisionssammanslutning som avses 
i lagen om revisorer inom den offentliga för-

valtningen och ekonomin (467/1999) eller i 
revisionslagen (459/2007). Revisorn ska vara 
tillräckligt förtrogen med systemet för finan-
siering av utbildnings- och kulturverksamhet. 
En revisionssammanslutning ska utse en hu-
vudansvarig revisor för granskningen. 

Finansieringstagaren ska utan ersättning ge 
granskaren alla uppgifter och utredningar, 
handlingar, upptagningar och annat material 
som behövs för granskningen, samt även i 
övrigt bistå vid granskningen. Granskaren 
har rätt att i den omfattning som granskning-
en kräver få tillträde till de lokaler och områ-
den som finansieringstagaren förfogar över 
eller använder för den verksamhet som är fö-
remål för finansieringen. Granskning får 
dock inte utföras i lokaler som omfattas av 
hemfriden. Den som utför granskningen har 
rätt att omhänderta det material som är före-
mål för granskning, om granskningen kräver 
det. Ett protokoll ska upprättas över omhän-
dertagandet av material i samband med 
granskningen. I protokollet ska syftet med 
omhändertagandet och det omhändertagna 
materialet nämnas. Materialet ska återlämnas 
utan dröjsmål när det inte längre behövs för 
granskningen. 

Statsbidragsmyndigheten och Utbildnings-
styrelsen har rätt att vid granskningen få be-
hövlig handräckning av polis- och utsök-
ningsmyndigheterna. 

En utomstående sakkunnig kan enligt be-
slut av statsbidragsmyndigheten bistå vid 
granskningen. 

På utomstående revisorer och utomstående 
sakkunniga tillämpas förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) samt 14 och 15 § i statstjänste-
mannalagen (750/1994). 

På utomstående revisorer och utomstående 
sakkunniga tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar. 
 

59 § 

Förhandlingsförfarande 

Innan undervisningsministeriet lägger fram 
sitt förslag till de anslag för statsandelar för 
driftskostnader som ska tas in i följande fi-
nansårs statsbudget ska ministeriet förhandla 
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om priserna per enhet med Finlands Kom-
munförbund rf. 

Ministeriet ska också förhandla med Fin-
lands Kommunförbund rf om vilka uppgifter 
som ska anses vara behövliga när det gäller 
att bestämma och fastställa priserna per enhet 
samt bestämma statsandelarna, liksom om 
hur dessa uppgifter ska tillställas statsbi-
dragsmyndigheten. 
 
 

60 § 

Rättelseförfarande och ändringssökande 

En kommun, samkommun eller privat ut-
bildnings- eller verksamhetsanordnare som 
får sådan statsandel eller finansiering som 
regleras i denna lag och som är missnöjd med 
ett beslut som har fattats med stöd av denna 
lag får inom tre månader efter att ha fått del 
av beslutet skriftligen yrka på rättelse i beslu-
tet hos undervisningsministeriet. Beslutet ska 
förses med anvisningar om hur man ska gå 
till väga när man yrkar på rättelse. 

I ett beslut som har fattats med anledning 
av ett rättelseyrkande får ändring sökas ge-
nom besvär i enlighet med vad som bestäms i 
förvaltningsprocesslagen. 

Till den del beslutet gäller de antal elever 
eller studerande som avses i 48 § 1—3 mom. 
får dock inte rättelse yrkas eller ändring sö-
kas i beslutet. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
gäller angående sökande av ändring i sådana 
statsunderstödsbeslut som har fattats med 
stöd av denna lag det som bestäms i statsun-
derstödslagen. 
 

61 § 

Betalning av en utebliven förmån 

Om det efter den tid som föreskrivs för rät-
telseyrkande i 60 § kommer fram uppgifter 
som kommunen, samkommunen eller en pri-
vat utbildningsanordnare inte tidigare har 
haft kännedom om, och denna på grund av 
detta inte har fått sådan statsandel som den 
enligt lag hade haft rätt till, ska det uteblivna 
beloppet betalas. På beloppet betalas en årlig 
ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen från in-

gången av den månad då statsandelen borde 
ha betalats. 

Om den uteblivna förmånen är av ringa be-
tydelse och utgifterna för betalningen av den 
inte skulle stå i proportion till sakens ekono-
miska betydelse, betalas förmånen dock inte. 

Undervisningsministeriet kan besluta att en 
utebliven förmån betalas senare i samband 
med utbetalningen av följande statsandel. 
 

62 § 

Återbetalning av en grundlös förmån  

Om en sådan utbildningsanordnare eller 
anordnare av annan verksamhet som avses i 
1 eller 2 § utan grund har beviljats statsandel 
eller finansiering med stöd av denna lag, ska 
undervisningsministeriet bestämma att det 
överbetalda beloppet ska återbetalas. På det 
belopp som ska återbetalas debiteras en årlig 
ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen från in-
gången av den månad under vilken statsande-
len har betalats. 

Om den förmån som ska återbetalas är av 
ringa betydelse eller om det betraktas som 
oskäligt att kräva återbetalning eller debitera 
ränta, behöver det inte bestämmas att förmå-
nen ska återbetalas. 

Undervisningsministeriet kan besluta att en 
förmån som ska återbetalas avdras senare i 
samband med utbetalningen av följande års 
statsandel. 
 

63 § 

När betalningsskyldigheten upphör 

Skyldigheten att betala en utebliven förmån 
eller återbetala en grundlös förmån upphör 
inom fem år från utgången av det finansår 
under vilket förmånen borde ha betalats eller 
betalades. 

 
 

64 § 

Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen 
om statsandel för kommunal basservice 

På sådan finansiering som avses i denna 
lag tillämpas dessutom följande bestämmel-
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ser i lagen om statsandel för kommunal bas-
service: 

1) bestämmelsen om nya och mera omfat-
tande statsandelsåligganden i 55 § 2 mom., 

2) bestämmelsen om bestämmande av 
kommunens invånarantal i 61 § 2 mom., 

3) bestämmelsen om beviljande av statsan-
del vid ändring i kommunindelningen i 62 § 
3 mom., samt 

4) bestämmelsen om bestämmande av 
statsandelen när en kommuns område delas i 
63 §. 

Det som bestäms om kommuner i 1 mom. 
gäller i tillämpliga delar också samkommu-
ner och privata anordnare av verksamhet en-
ligt någon av de lagar som nämns i 1 och 2 §, 
vilka får finansiering med stöd av denna lag. 
 

8 kap 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser 

65 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 

21 augusti 1998 om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet (635/1998) 
jämte ändringar. 

Lagen tillämpas första gången vid bevil-
jande och utbetalning av finansiering för år 
2010. De finansieringsbestämmelser som 
gäller när denna lag träder i kraft tillämpas på 
finansieringen för år 2009 och åren före det. 

Utan hinder av vad som bestäms i 3 mom. 
tillämpas de genomsnittliga priser per enhet 
som föreskrivs för gymnasieutbildning, yr-
kesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggan-
de konstundervisning och medborgarinstitut i 
den statsrådsförordning (   /2009) som utfär-
dats med stöd av 16 § i den lag om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
som var gällande innan denna lag trädde i 
kraft när priserna per enhet för nämnda ut-
bildningar beräknas och bestäms för år 2010. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

66 § 

Resultatbaserad finansiering för yrkesutbild-
ning 

Utan hinder av vad som i 25 § 2 mom. be-
stäms om resultatbaserad finansiering för yr-
kesutbildning, tillämpas de bestämmelser 
som var gällande innan denna lag trädde i 
kraft på den resultatbaserade finansieringen 
för år 2010. 
 

 
67 § 

Finansiering av förberedande utbildning för 
grundläggande yrkesutbildning  

Utan hinder av vad som i 25 § 3 mom. be-
stäms om beräknandet av priserna per enhet, 
tillämpas år 2010 de bestämmelser som var 
gällande innan denna lag trädde i kraft på fi-
nansieringen av sådan orienterande och för-
beredande undervisning som ordnas före den 
grundläggande yrkesutbildningen, sådan un-
dervisning och handledning som ordnas för 
handikappade studerande i tränings- och re-
habiliteringssyfte samt sådan förberedande 
utbildning som ordnas för invandrare inför 
den grundläggande yrkesutbildningen. 
 

68 § 

Beaktandet av avskrivningar för yrkesutbild-
ning och yrkeshögskolor i priserna per enhet 

Om beloppet av sådana avskrivningar för 
yrkesutbildning som anordnare av grundläg-
gande yrkesutbildning gjort enligt bokföring-
en under åren 2005 och 2009 är lägre än 
831,32 euro om året per studerande och be-
loppet av sådana avskrivningar för yrkes-
högskolor som huvudmännen för yrkes-
högskolorna gjort enligt bokföringen under 
de ovan nämnda åren är lägre än 487,31 euro 
om året per sådan kalkylerad studerande som 
läggs till grund för statsandelen för yrkes-
högskolor ska, utan hinder av vad som be-
stäms i 25 § 2 mom. och 26 § 2 mom., det 
genomsnittliga priset per enhet för yrkesut-
bildning och yrkeshögskolor höjas, i enlighet 
med vad som vid behov bestäms genom för-



 RP 174/2009 rd  
  

 

188 

ordning av statsrådet, med ett belopp som 
motsvarar skillnaden mellan de nämnda be-
loppen och de avskrivningar enligt bokfö-
ringen som beräknats per studerande. De 
nämnda beloppen har beräknats enligt kost-
nadsnivån för år 2005 och justeras årligen 
enligt de beräknade förändringarna i kost-
nadsnivån. 
 

69 § 

Tidigare beviljade obetalda statsandelar för 
anläggningsprojekt  

De årliga statsandelar som beräknas per 
studerande och som före denna lags ikraftträ-
dande har beviljats för anläggningsprojekt 
som hänför sig till yrkesutbildning eller yr-
keshögskolor avdras vid beräkningen av de 
genomsnittliga priserna per enhet. 
 
 
 

70 § 

Statsbidragsmyndigheten i ärenden som gäll-
er anläggningsprojekt 

Utan hinder av vad som i 57 § 1 mom. be-
stäms om statsbidragsmyndigheten, svarar 
undervisningsministeriet för statsbidrags-
myndighetens uppgifter i fråga om sådana 
anläggningsprojekt för vilka ministeriet har 
beviljat statsandel före denna lags ikraftträ-
dande. 
 

71 § 

Återbetalning av statsandelar och statsun-
derstöd för anläggningsprojekt 

Bestämmelserna i 53 § om återbetalning av 
statsunderstöd för anläggningsprojekt tilläm-
pas på sådana i 53 § avsedda åtgärder som 
har vidtagits efter denna lags ikraftträdande 
och skador som har inträffat efter denna lags 
ikraftträdande. I fråga om statsandelar som 
har beviljats för anläggningsprojekt iakttas i 
tillämpliga delar det som bestäms om stats-
understöd i 53 §. 
 

 
72 § 

Fastställande av elevantalet inom den förbe-
redande undervisning som ordnas för in-
vandrare före den grundläggande utbild-

ningen år 2010 

Utan hinder av vad som i 48 och 49 § be-
stäms om beräknande och justering av antalet 
elever inom sådan förberedande undervisning 
som ordnas för invandrare före den grund-
läggande utbildningen, vilket utgör grund för 
beräkning av finansieringen år 2010, utökas 
elevantalet med antalet elever inom utbild-
ningen i fråga den 20 september 2009 multi-
plicerat med talet 0,5. 

 
 
 

————— 
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3. 

Lag  

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

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

vården (733/1992) 2, 6 och 7 §, 3 kap., 22 och 24 §, 31 § 2 och 3 mom., 37, 38, 42, 45 och 45 
b §, 

 av dem 2 § sådan den lyder i lag 1150/1996, 6 § sådan den lyder i lagarna 1114/1998, 
716/2002 och 140/2008, 7 § sådan den lyder i lag 353/2007, 3 kap. sådant det lyder i lagarna 
1150/1996, 974/1998, 1069/2005, 1114/1998, 855/2008 och 860/2008, 22 § sådan den lyder i 
lagarna 1114/1998 och 716/2002, 24 § sådan den lyder i lag 716/2002, 31 § 2 mom. sådant det 
lyder i lag 716/2002, 37 § sådan den lyder i lag 1150/1996, 38 § sådan den lyder i lag 
1287/1993, 42 § sådan den lyder i lag 1150/1996 och 45 b § sådan den lyder i lag 1290/2004 
samt 

ändras lagens rubrik, 1, 8, 20, 26, 27 och 29 §, 31 § 1 mom., 32, 33, 39, 40, 41, 46 och 47 §, 
av dem 8 § sådan den lyder i lag 716/2002, 20 § sådan den lyder i lag 716/2002, 26 § sådan 
den lyder i lag 1187/2002, 27 § sådan den lyder i lag 716/2002, 29 § sådan den lyder i lag 
716/2002, 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 716/2002, 32 § sådan den lyder i lagarna 
1145/2000 och 716/2002, 33 § sådan den lyder i lag 716/2002, 39 § sådan den lyder i lag 
125/1999 och 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 303/1995, som följer 
 

Lag om planering av och statsunderstöd för social -  och hälsovården 

1 § 

 Tillämpningsområde  

Denna lag tillämpas på planering av och 
statsunderstöd för social- och hälsovården, 
om så stadgas i någon annan lag (speciallag).  
 
  

8 § 

Fördelning av statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt  

 
Social- och hälsovårdsministeriet fördelar 

mellan regionförvaltningsverken det i stats-
budgeten godkända statsunderstöd som står 
till förfogande för anläggningsprojekt. 

Regionförvaltningsverken fördelar mellan 
kommunerna och samkommunerna inom 

verkens verksamhetsområden det statsunder-
stöd som står till förfogande för anläggnings-
projekt och som social- och hälsovårdsmini-
steriet har hänfört till dem.  
 

20 § 

Mottagare av statsunderstöd och förutsätt-
ningar för anläggningsprojekt 

 
Statsunderstöd kan betalas till en kommun 

eller en samkommun för anläggningsprojekt 
som är nödvändiga för att ordna social- och 
hälsovården, om projektet är nödvändigt för 
att trygga kommunens eller samkommunens 
social- och hälsovårdstjänster eller för ge-
nomförande av ett sådant utvecklingsprojekt 
som gäller verksamheten och som avses i 5 b 
§. Dessutom ska de totala kostnaderna för 
projektet uppgå till minst 300 000 euro. 
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26 § 

Statsunderstöd för anläggningsprojekt 

För anläggningsprojekt betalas statsunder-
stöd högst för de kostnader som regionför-
valtningsverket har fastställt. I kostnaderna 
ingår inte mervärdesskattens andel. Om de 
faktiska kostnaderna för projektet understiger 
de kostnader som regionförvaltningsverket 
fastställt, betalas statsunderstöd för de faktis-
ka kostnaderna. 
 

27 § 

Statsunderstödets storlek 

Statsunderstödet för ett anläggningsprojekt 
är 25—50 procent av de kostnader som avses 
i 26 §. I enlighet med 29 § i lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ) 
räknas statsunderstödet ut på grundval av den 
utjämnade kalkylerade skatteinkomsten (ut-
jämnad skatteinkomst) per invånare i kom-
munen. Kommunen får 50 procent i statsun-
derstöd, om dess utjämnade skatteinkomst 
ligger på utjämningsgränsen. Om den utjäm-
nade skatteinkomsten är högre än utjäm-
ningsgränsen, bestäms statsunderstödet så att 
varje på utjämningsgränsen beräknad ökning 
med minst en procent av den utjämnade skat-
teinkomsten minskar statsunderstödet med en 
procentenhet till dess det är 25 procent. 
Statsunderstödsprocenten bestäms på grund-
val av den utjämnade skatteinkomsten för det 
år då anläggningsprojektet fastställdes. I frå-
ga om två eller flera kommuners gemen-
samma eller en samkommuns anläggnings-
projekt bestäms statsunderstödet för varje 
kommuns andel enligt kommunens statsun-
derstödsprocent. 
 

29 § 

Statsunderstödsutredning och statsunder-
stödsbeslut 

För fastställande av det slutliga beloppet av 
statsunderstöd som betalas för anläggnings-
projekt ska kommunen eller samkommunen 
för regionförvaltningsverket göra en utred-

ning om genomförda projekt och de samman-
lagda kostnaderna för projekten. Utredningen 
om de faktiska kostnaderna ska ges in till re-
gionförvaltningsverket senast den 31 maj un-
der det år som följer efter det då anlägg-
ningsprojektet blev färdigt. Utredningen ska 
dock alltid ges inom tre år efter att projektet 
påbörjades. Om projektet då fortfarande på-
går, kan regionförvaltningsverket av särskil-
da skäl och på ansökan ge högst två års 
tilläggstid för utredningen. 

Regionförvaltningsverket ska fatta beslut 
om det slutliga statsunderstödet för ett an-
läggningsprojekt inom två månader efter att 
statsunderstödsutredningen inkom. 

Om det slutliga statsunderstödet enligt de 
tillämpade beräkningsgrunderna avviker 
mindre än 200 euro från beloppet av det 
statsunderstöd som betalats enligt 28 §, utbe-
talas eller återkrävs inte skillnaden. 
 

31 § 

Fastställande av statsunderstödet för an-
läggningsprojekt 

Regionförvaltningsmyndigheten fastställer 
de anläggningsprojekt som kommuner och 
samkommuner ska inleda under verksam-
hetsåret och de kostnader som ligger till 
grund för fastställandet av statsunderstödet. 
 

32 §  

Tillämpning av vissa bestämmelser i statsun-
derstödslagen 

Följande bestämmelser i statsunderstödsla-
gen tillämpas på statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt: 

1) bestämmelserna i 14 § om statsunder-
stödstagarens skyldighet att lämna uppgifter, 

2) bestämmelserna i 20 § 1 mom. om åter-
betalning av statsunderstöd, 

3) bestämmelserna i 21 § om skyldighet att 
återkräva statsunderstöd,  

4) bestämmelserna i 24 § om ränta, 
5) bestämmelserna i 25 § om dröjsmålsrän-

ta, 
6) bestämmelserna i 26 § om jämkning, 
7) bestämmelserna i 28 § om tiden för åter-

krav,  
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8) bestämmelserna i 29 § 2 mom. om pre-
skription, och 

9) bestämmelserna i 30 § om kvittning. 
 

33 § 

Rättelseförfarande 

En kommun eller en samkommun som inte 
nöjer sig med regionförvaltningsverkets be-
slut om statsunderstöd för ett anläggnings-
projekt har rätt att inom tre månader efter 
delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt 
rättelseyrkande hos social- och hälsovårds-
ministeriet. En anvisning om rättelseyrkande 
ska fogas till beslutet. 
 

39 § 

Statsbidragsmyndighet 

Social- och hälsovårdsministeriet är stats-
bidragsmyndighet i ärenden som gäller ut-
vecklingsprojekt inom social- och hälsovår-
den. 

Regionförvaltningsverket är statsbidrags-
myndighet i ärenden som gäller anläggnings-
projekt inom social- och hälsovården. 
 

40 § 

Regionförvaltningsverkets regionala behö-
righet 

Behörig i ärenden som gäller samkommu-
ner är regionförvaltningsverket i det område 
inom vilket samkommunen har sin hemort. 
 

41 §  

Föreskrifter 

Regionförvaltningsverket ska då det avgör 
statsunderstödsärenden iaktta de föreskrifter 
som social- och hälsovårdsministeriet eller 
något annat ministerium har meddelat för sitt 
eget ansvarsområde. 
 
 

47 § 

Pensionsskyddet för personalen vid en privat 
verksamhetsenhet 

De som när denna lag träder i kraft är an-
ställda hos en privat serviceproducent som 
avses i 4 § 1 mom. 4 punkten och på vilken 
lagen om vissa pensioner, som skall betalas 
av statsmedel (382/1969) har tillämpats före 
den 1 januari 1984, har i tillämpliga delar rätt 
till ålders-, sjuk-, arbetslöshets- och deltids-
pension av statsmedel enligt de bestämmelser 
som gäller dem som står i tjänste- eller ar-
betsförhållande till staten. 

När en person som avses i 1 mom. har av-
lidit betalas familjepension efter honom eller 
henne av statens medel i tillämpliga delar en-
ligt samma bestämmelser som efter den som 
stått i tjänste- eller arbetsförhållande till sta-
ten. 

En arbetsgivare som avses i 1 mom. är 
skyldig att kvartalsvis under månaden efter 
utgången av kvartalet betala en sådan andel 
av pensionskostnaderna till staten som upp-
går till 25 procent av den lön som har beta-
lats till dem som avses i 1 mom.  

En pensionskostnadsandel enligt denna lag 
jämte en årlig ränta enligt den räntefot som 
avses i 4 § 3 mom. i räntelagen för den tid 
som betalningen har försenats får sökas ut 
utan dom eller utslag enligt lagen om verk-
ställighet av skatter och avgifter (706/2007).  

Om arbetsgivaren är ett samfund eller en 
sammanslutning för vars förpliktelser en del-
ägare eller en bolagsman svarar såsom för 
egen skuld, kan en pensionskostnadsandel 
enligt denna lag jämte dröjsmålsränta sökas 
ut hos delägaren eller bolagsmannen enligt 4 
mom. 

Sedan denna lag har trätt i kraft gäller om 
pensionsskyddet för dem som anställs av en 
privat serviceproducent som avses i 1 mom. 
bestämmelserna i lagen om pension för ar-
betstagare (395/2006). 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 

 



 RP 174/2009 rd  
  

 

192 

4. 

 
 

Lag  

om ändring av 5 och 43 § i lagen om grundläggande utbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998) 5 och 43 §, 

av dem 5 § sådan den lyder i lag 1288/1999, som följer 
 

5 §  

Annan utbildning och verksamhet 

Kommunen kan ordna förberedande under-
visning före den grundläggande utbildningen, 
påbyggnadsundervisning och, i den omfatt-
ning kommunen beslutar, flexibel grundläg-
gande utbildning för årskurserna 7—9. 
Kommunen beslutar i vilken omfattning den 
ordnar flexibel grundläggande utbildning. 
Kommunen beslutar också om ordnande av 
grundläggande utbildning för andra än läro-
pliktiga. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om ordnandet av flex-
ibel grundläggande utbildning. 
 

43 § 

 Finansiering 

För förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning enligt denna lag beviljas 
statsandel så som bestäms i lagen om 

statsandel för kommunal basservice (    /    ). 
För driftskostnaderna för förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning beviljas 
annan finansiering så som bestäms i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet (     /2009). För morgon- och 
eftermiddagsverksamhet beviljas finansiering 
så som bestäms i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. 

För utbildning och verksamhet enligt lagen 
om grundläggande utbildning kan, inom ra-
men för det anslag som anvisats för ändamå-
let i statsbudgeten, statsunderstöd och stats-
understöd för anläggningsprojekt beviljas så 
som bestäms i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet. 

——— 
 
 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
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5.  

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande konstundervisning (633/1998) 

11 § som följer: 
 

11 § 

 Statsandel 

En kommun som ordnar grundläggande 
konstundervisning får statsandel enligt anta-
let invånare i kommunen så som föreskrivs i 
lagen om statsandel för kommunal basservice 
(  /2009). 

En utbildningsanordnare som avses i 2 § 2 
mom. beviljas statsandel enligt antalet kalky-
lerade undervisningstimmar. En kommun 
kan utöver vad som bestäms i 1 mom. bevil-
jas rätt till statsandel enligt antalet undervis-
ningstimmar. Om beviljande av sådan rätt 
gäller i tillämpliga delar vad som i 3 § be-

stäms om beviljande av tillstånd att ordna ut-
bildning. Angående statsandel för utbildning 
som avses i detta moment gäller det som fö-
reskrivs i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet (  /  ). 

Utbildningsanordnaren kan beviljas stats-
understöd för anläggningsprojekt och inom 
ramen för anslag i statsbudgeten för andra 
statsunderstöd så som bestäms i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet ( / ). 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  

————— 
 

6. 

Lag 

om ändring av 9 § i bibliotekslagen  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bibliotekslagen av den 4 december 1998 (904/1998) 9 § som följer: 
 

9 § 
Kommunerna får statsandel för bibliote-

kens driftskostnader enligt lagen om statsan-
del för kommunal basservice (  /  ). 

Kommunerna beviljas inom ramen för 
statsbudgeten statsunderstöd för skötseln av 
de uppgifter för central- och landskapsbiblio-
tek smo avses i 4 § och för anläggningspro-
jekt som gäller bibliotek enligt lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-

samhet (  /  ). Som anläggningsprojekt anses 
också anskaffning av bokbussar och bokbå-
tar. 

Statsunderstöd kan beviljas också för sköt-
seln av andra särskilda uppgifter som anför-
trotts kommunerna eller dem som tillhanda-
håller service.   

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 
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7. 

 Lag 

om ändring av 3 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) 3 §, 

sådan den lyder delvis ändrad i lag 643/1998, som följer: 
 

3 § 

Statsandel och statsunderstöd 

Kommunerna beviljas statsandel för kul-
turverksamhet enligt lagen om statsandel för 
kommunal basservice ( / ).  

En kommun samt de i kommunen verk-
samma sammanslutningar, stiftelser och in-
stitutioner som enligt kommunens anvisning-
ar bedriver och främjar kulturverksamhet kan 

inom ramen för anslag i statsbudgeten bevil-
jas statsunderstöd för kulturverksamhet och 
för anläggningsprojekt som avser lokaler för 
kulturverksamhet, enligt vad som föreskrivs i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (  /  ). 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
  

————— 
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8.  

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om barndagvård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 januari 1973 om barndagvård (36/1973) 12 §, sådan den lyder i lag 

738/1992, som följer: 
 

12 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733 /1992) och lagen om 

statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 

 

9.  

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn 

(1128/1996) 12 § som följer: 
 

12 § 

Förhållande till andra lagar 

På de utgifter som denna lag orsakar kom-
munen tillämpas lagen om planering av och 
statsunderstöd för social- och hälsovården 
(733/1992) och lagen om statsandel för 

kommunal basservice (  /  ), om inte något 
annat bestäms genom lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 
 



 RP 174/2009 rd  
  

 

196 

 

10.  

Lag 

om ändring av 19 § i folkhälsolagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 19 §, sådan den lyder i lag 

746/1992, som följer: 
 

19 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 

statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 

 
 
 

11.  

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om specialiserad sjukvård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 4 §, sådan 

den lyder i lag 748/1992, som följer: 
 

4 § 
På den verksamhet som kommunen ordnar 

med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 
och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 

 
————— 
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12. 

Lag 

om ändring av 2 § i socialvårdslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 2 §, sådan den lyder i lag 

736/1992, som följer: 
 

2 § 
På verksamhet som en kommun ordnar 

med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 
och hälsovården (733/1992) och lagen om 

statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 

 
 
 

13. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om utkomststöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 5 § som följer: 

 
5 § 

Statsandel och statsunderstöd 

På sådan verksamhet som kommunen ord-
nar med stöd av denna lag tillämpas lagen 
om planering av och statsunderstöd för soci-

al- och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RP 174/2009 rd  
  

 

198 

14. 

Lag 

om ändring av 48 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

(519/1977) 48 §, sådan den lyder i lag 739/1992, som följer: 
 

48 § 
På verksamhet som ordnas med stöd av 

denna lag tillämpas lagen om planering av 
och 

statsunderstöd för social- och hälsovården 
(733/1992) och lagen om statsandel för 

kommunal basservice (  /  ), om inte något 
annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 
————— 

 
 
 

15. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 

5 §, sådan den lyder i lag 743/1992, som följer: 
 

5 § 

Planering och finansiering 

På verksamhet som kommunen ordnar och 
som avses i denna lag tillämpas lagen om 

planering av och statsunderstöd för social- 
och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 
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16. 

Lag 

om ändring av 25 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 2 mars 2001 om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 

25 § som följer: 
 

25 § 

Finansiering 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-

ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 

 
 

17. 

Lag 

om ändring av 3 § i mentalvårdslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/1990) 3 § 3 mom., sådant det 

lyder i lag 751/1992, som följer: 
 

3 § 

Tillhandahållande av mentalvårdstjänster 

— — — — — — — — — — — — — —  
På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 

hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

————— 
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18. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om missbrukarvård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 januari 1986 om missbrukarvård (41/1986) 4 §, sådan den lyder i 

lag 740/1992, som följer: 
 

4 § 

Förhållande till andra lagar 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 

hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

19. 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) 8 §, sådan den ly-

der i lag 756/1992, som följer: 
 

8 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 

statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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20. 

Lag 

om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 58 §, sådan den lyder i lag 

1118/1998, som följer: 
 

58 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som en kommun ordnar 
med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 

och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

21. 

Lag 

om ändring av 85 § i livsmedelslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 85 § som följer: 

 
85 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som en kommun ordnar 
med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 

och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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22. 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) 

8 §, sådan den lyder i lag 763/1992, som följer: 
 

8 §  

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 

hälsovården (733/1992) och lagen om kom-
munal basservice (  /  ), om inte något annat 
bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

23. 

Lag 

om ändring av 61 § i kemikalielagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kemikalielagen av den 14 juli 1989 (744/1989) 61 §, sådan den lyder i lag 

757/1992, som följer: 
 

61 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-

ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 
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24. 

Lag 

om ändring av 62 § i läkemedelslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) 62 § 2 mom., sådant det lyder i 

lag 22/2006, som följer: 
 

62 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 Från sjukhusapotek och läkemedelscentraler 
kan med Läkemedelsverkets tillstånd också 
expedieras läkemedel till sådana privata 
verksamhetsenheter för social- och hälsovår-
den med vilka kommunen eller samkommu-
nen ingått avtal om köp av social- och hälso-

vårdstjänster enligt 4 § 1 mom. 4 punkten i 
lagen om planering av och statsunderstöd för 
social- och hälsovården (733/1992) eller som 
sköter andra uppgifter som med stöd av lag 
åligger kommunen eller staten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 

25. 

Lag 

om ändring av 37 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säker-

het (75/2004) 37 § som följer: 
 

37 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 

statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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26. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om social kreditgivning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 december 2002 om social kreditgivning (1133/2002) 3 § 1 mom. 

som följer: 
 

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 

hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 

 
 
 

27.  

Lag 

om ändring av 7 § i lagen om nykterhetsarbete 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/1982) 7 §, sådan den ly-

der i lag 741/1992, som följer: 
 

7 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 

statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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28.  

Lag 

om ändring av 14 a § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning 

(693/1976) 14 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 286/2006, som följer: 
 
 

14 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

En kommun kan med en annan kommun 
eller en samkommun komma överens om att 
en uppgift som enligt denna lag ska skötas av 
kommunen eller en myndighet i kommunen 
anförtros en annan kommuns eller samkom-
muns tjänsteinnehavare som sköter uppgiften 
under tjänsteansvar. En samkommun kan 
ingå ett avtal som avses ovan med en annan 

samkommun, om medlemskommunerna i 
samkommunen har gett sitt samtycke. På 
verksamhet som en kommun ordnar med stöd 
av denna lag tillämpas lagen om planering av 
och statsunderstöd för social- och hälsovår-
den (733/1992) och lagen om statsandel för 
kommunal basservice (  /  ), om inte något 
annat bestäms genom lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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29. 

Lag  

om ändring av 15 § i veterinärvårdslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i veterinärvårdslagen av den 17 augusti 1990 (685/1990) 15 §, sådan den lyder i lag 

761/1992, som följer: 
 

15 § 

Planering och statsandel 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 

hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 

Helsingfors den 2 oktober 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi 
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Bilaga 
Parallelltext 

3. 

 
 
 
 
 
 

Lag  

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

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

vården (733/1992) 2, 6 och 7 §, 3 kap., 22 och 24 §, 31 § 2 och 3 mom., 37, 38, 42, 45 och 45 
b §, 

 av dem 2 § sådan den lyder i lag 1150/1996, 6 § sådan den lyder i lagarna 1114/1998, 
716/2002 och 140/2008, 7 § sådan den lyder i lag 353/2007, 3 kap. sådant det lyder i lagarna 
1150/1996, 974/1998, 1069/2005, 1114/1998, 855/2008 och 860/2008, 22 § sådan den lyder i 
lagarna 1114/1998 och 716/2002, 24 § sådan den lyder i lag 716/2002, 31 § 2 mom. sådant det 
lyder i lag 716/2002, 37 § sådan den lyder i lag 1150/1996, 38 § sådan den lyder i lag 
1287/1993, 42 § sådan den lyder i lag 1150/1996 och 45 b § sådan den lyder i lag 1290/2004 
samt 

ändras lagens rubrik, 1, 8, 20, 26, 27 och 29 §, 31 § 1 mom., 32, 33, 39, 40, 41, 46 och 47 §, 
av dem 8 § sådan den lyder i lag 716/2002, 20 § sådan den lyder i lag 716/2002, 26 § sådan 
den lyder i lag 1187/2002, 27 § sådan den lyder i lag 716/2002, 29 § sådan den lyder i lag 
716/2002, 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 716/2002, 32 § sådan den lyder i lagarna 
1145/2000 och 716/2002, 33 § sådan den lyder i lag 716/2002, 39 § sådan den lyder i lag 
125/1999 och 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 303/1995, som följer 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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

 

Lag om planering av och statsunderstöd 
för social- och hälsovården 

 
 

1 § 

Tillämpningsområde  

Denna lag tillämpas på planering av och 
statsandel för social- och hälsovården, om så 
stadgas i någon annan lag (speciallag).  
 

1 § 

Tillämpningsområde  

Denna lag tillämpas på planering av och 
statsunderstöd för social- och hälsovården, 
om så stadgas i någon annan lag (speciallag). 
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2 §  

Förhållandet till lagen om statsandelar till 
kommunerna  

Förutom denna lag tillämpas på statsandel 
lagen om statsandelar till kommunerna 
(1147/1996), nedan statsandelslagen, för så 
vitt så stadgas i denna lag.  
 

2 §  

Förhållandet till lagen om statsandelar till 
kommunerna 

(upphävs) 

 
 

6 §  

Förordningen om social- och hälsovårdens 
resurser  

Statsrådet skall kalenderårsvis i samband 
med avlåtandet av propositionen om stats-
budgeten utfärda en förordning om social- 
och hälsovårdens resurser (resursförord-
ning). Resursförordningen skall innehålla  

1) en uppskattning av det totala beloppet av 
de driftskostnader som utgör grunden för be-
räkningen av statsandelen för social- och 
hälsovården, de kalkylerade kostnader per 
invånare och arbetslös som används vid be-
räkningen av kommunens statsandel samt 
kommunens självfinansieringsandel per invå-
nare, 

2) det statsunderstödsbelopp som står till 
förfogande för utvecklingsprojekt och an-
läggningsprojekt separat, (7.3.2008/140)  
— — — — — — — — — — — — — —  

4) grunderna för fördelningen av resurser-
na, samt 

I samband med resursförordningen kan 
meddelas uppgifter om socialservicen och 
hälsovårdsservicen eller om målen för social- 
och hälsovården och uppnåendet av dem.  

I resursförordningen kan bestämmas att en 
del av det statsunderstöd för utvecklingspro-
jekt som fastställs i enlighet med 1 mom. 2 
punkten kan användas av social- och hälso-
vårdsministeriet.  
 

6 §  

Förordningen om social- och hälsovårdens 
resurser  

(upphävs) 

 
7 §   

Beredningen av resursförordningen 

Resursförordningen bereds av social- och 

7 §   

Beredningen av resursförordningen 

(upphävs) 
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hälsovårdsministeriet. 
 
 

8 §  

Den regionala fördelningen av resurser 

Social- och hälsovårdsministeriet fördelar 
mellan länsstyrelserna det i resursförordning-
en godkända statsunderstöd som står till för-
fogande för utvecklingsprojekt och för an-
läggningsprojekt med undantag av den del 
som enligt 6 § 3 mom. kan användas av soci-
al- och hälsovårdsministeriet. 

Länsstyrelserna fördelar mellan kommu-
nerna och samkommunerna inom länet det 
statsunderstöd som står till förfogande för ut-
vecklingsprojekt samt som står till förfogande 
för anläggningsprojekt och som social- och 
hälsovårdsministeriet har hänfört till dem. 
Såväl social- och hälsovårdsministeriet som 
länsstyrelserna skall vid fördelningen av 
statsunderstöd för utvecklingsprojekt och för 
anläggningsprojekt iaktta de grunder som har 
godkänts i resursförordningen. 

8 § 

Fördelning av statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt  

Social- och hälsovårdsministeriet fördelar 
mellan regionförvaltningsverken det i stats-
budgeten godkända statsunderstöd som står 
till förfogande för anläggningsprojekt. 
 
 
 

Regionförvaltningsverken fördelar mellan 
kommunerna och samkommunerna inom 
verkens verksamhetsområden det statsunder-
stöd som står till förfogande för anläggnings-
projekt och som social- och hälsovårdsmini-
steriet har hänfört till dem.§ 

 
3 kap  

Statsunderstöd för anläggningsprojekt  

 
20 §  

 

Mottagare av statsunderstöd och förutsätt-
ningar för anläggningsprojekt 

Statsunderstöd kan betalas till en kommun 
eller en samkommun för anläggningsprojekt 
som är nödvändiga för att ordna social- och 
hälsovården om projektet är nödvändigt för 
att trygga kommunens eller samkommunens 
social- och hälsovårdstjänster eller för ge-
nomförande av ett sådant utvecklingsprojekt 
som gäller verksamheten och som avses i 3 a 
kap. 19 a §. Dessutom skall de totala kostna-
derna för projektet uppgå till minst 300 000 
euro. 

3 kap  

Statsunderstöd för anläggningsprojekt  

(upphävs) 
20 §  

 

Mottagare av statsunderstöd och förutsätt-
ningar för anläggningsprojekt 

Statsunderstöd kan betalas till en kommun 
eller en samkommun för anläggningsprojekt 
som är nödvändiga för att ordna social- och 
hälsovården, om projektet är nödvändigt för 
att trygga kommunens eller samkommunens 
social- och hälsovårdstjänster eller för ge-
nomförande av ett sådant utvecklingsprojekt 
som gäller verksamheten och som avses i 5 b 
§. Dessutom ska de totala kostnaderna för 
projektet uppgå till minst 300 000 euro. 
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22 §  

Godkännande av anläggningsprojekt 

I resursförordningen godkänns beloppet av 
det statsunderstöd som står till förfogande för 
anläggningsprojekt.  
 

22 §  

Godkännande av anläggningsprojekt 

(upphävs) 

 
24 §  

Planering av anläggningsprojekt  

Kommunen och samkommunen skall före ut-
gången av året tillställa länsstyrelsen sin plan 
för de anläggningsprojekt som skall genomfö-
ras under de följande två åren 
 

24 §  

Planering av anläggningsprojekt 

(upphävs) 

 
26 §  

Statsunderstöd för anläggningsprojekt 

För anläggningsprojekt betalas statsunder-
stöd högst för de kostnader som länsstyrelsen 
har fastställt. I kostnaderna ingår inte mervär-
desskattens andel. Om de faktiska kostnader-
na för projektet understiger de kostnader som 
länsstyrelsen fastställt, betalas statsunderstöd 
för de faktiska kostnaderna. Statsunderstöd 
betalas dock inte för anläggningsprojekt som 
underskrider den lägsta gräns som anges i 20 
§, om det inte är fråga om ett anläggnings-
projekt som avses i 21 § 2 mom 

26 §  

Statsunderstöd för anläggningsprojekt 

För anläggningsprojekt betalas statsunder-
stöd högst för de kostnader som regionför-
valtningsverket har fastställt. I kostnaderna 
ingår inte mervärdesskattens andel. Om de 
faktiska kostnaderna för projektet understiger 
de kostnader som regionförvaltningsverket 
fastställt, betalas statsunderstöd för de faktis-
ka kostnaderna. 
 

 
27 § 

Statsunderstödets storlek 

Statsunderstödet för ett anläggningsprojekt 
är 25―50 procent av de kostnader som avses 
i 26 §. I enlighet med 7 § lagen om statsande-
lar till kommunerna räknas statsunderstödet 
ut på grundval av den utjämnade kalkylerade 
skatteinkomsten (utjämnad skatteinkomst) per 
invånare i kommunen. Kommunen får 50 pro-
cent i statsunderstöd, om dess utjämnade 
skatteinkomst ligger på utjämningsgränsen. 
Om den utjämnade skatteinkomsten är högre 
än utjämningsgränsen, bestäms statsunderstö-
det så att varje på utjämningsgränsen beräk-
nad ökning med minst en procent av den ut-

27 § 

Statsunderstödets storlek 

Statsunderstödet för ett anläggningsprojekt 
är 25—50 procent av de kostnader som avses 
i 26 §. I enlighet med 29 i lagen om statsan-
del för kommunal basservice (  /  ) räknas 
statsunderstödet ut på grundval av den ut-
jämnade kalkylerade skatteinkomsten (ut-
jämnad skatteinkomst) per invånare i kom-
munen. Kommunen får 50 procent i statsun-
derstöd, om dess utjämnade skatteinkomst 
ligger på utjämningsgränsen. Om den utjäm-
nade skatteinkomsten är högre än utjäm-
ningsgränsen, bestäms statsunderstödet så att 
varje på utjämningsgränsen beräknad ökning 
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jämnade skatteinkomsten minskar statsunder-
stödet med en procentenhet till dess det är 25 
procent. Statsunderstödsprocenten bestäms på 
grundval av den utjämnade skatteinkomsten 
för det år då anläggningsprojektet fastställdes. 
I fråga om två eller flera kommuners gemen-
samma eller en samkommuns anläggnings-
projekt bestäms statsunderstödet för varje 
kommuns andel enligt kommunens statsun-
derstödsprocent. 
 

med minst en procent av den utjämnade skat-
teinkomsten minskar statsunderstödet med en 
procentenhet till dess det är 25 procent. 
Statsunderstödsprocenten bestäms på grund-
val av den utjämnade skatteinkomsten för det 
år då anläggningsprojektet fastställdes. I frå-
ga om två eller flera kommuners gemen-
samma eller en samkommuns anläggnings-
projekt bestäms statsunderstödet för varje 
kommuns andel enligt kommunens statsun-
derstödsprocent. 
 

 
29 §  

Statsunderstödsutredning och statsunder-
stödsbeslut 

För fastställande av det slutliga beloppet av 
statsunderstöd som betalas för anläggnings-
projekt skall kommunen eller samkommunen 
för länsstyrelsen göra en utredning om 
genomförda projekt och de sammanlagda 
kostnaderna för projekten. Utredningen om 
de faktiska kostnaderna skall tillställas läns-
styrelsen senast den 31 maj under det år som 
följer efter det då anläggningsprojektet blev 
färdigt. Utredningen skall dock alltid lämnas 
inom tre år efter att projektet påbörjades. Om 
projektet då fortfarande pågår, kan länsstyrel-
sen av särskilda skäl och på ansökan ge högst 
två års tilläggstid för utredningen. 
 

Länsstyrelsen skall fatta beslut om det slut-
liga statsunderstödet för ett anläggningspro-
jekt inom två månader efter att statsunder-
stödsutredningen inkom. 
 

Om det slutliga statsunderstödet enligt de 
tillämpade beräkningsgrunderna avviker 
mindre än 200 euro från beloppet av det 
statsunderstöd som betalts enligt 28 §, utbeta-
las eller återkrävs inte skillnaden. 

29 §  

Statsunderstödsutredning och statsunder-
stödsbeslut 

För fastställande av det slutliga beloppet av 
statsunderstöd som betalas för anläggnings-
projekt ska kommunen eller samkommunen 
för regionförvaltningsverket göra en utred-
ning om genomförda projekt och de samman-
lagda kostnaderna för projekten. Utredningen 
om de faktiska kostnaderna ska ges in till re-
gionförvaltningsverket senast den 31 maj un-
der det år som följer efter det då anlägg-
ningsprojektet blev färdigt. Utredningen ska 
dock alltid ges inom tre år efter att projektet 
påbörjades. Om projektet då fortfarande på-
går, kan regionförvaltningsverket av särskil-
da skäl och på ansökan ge högst två års 
tilläggstid för utredningen. 

Regionförvaltningsverket ska fatta beslut 
om det slutliga statsunderstödet för ett an-
läggningsprojekt inom två månader efter att 
statsunderstödsutredningen inkom. 

 
Om det slutliga statsunderstödet enligt de 

tillämpade beräkningsgrunderna avviker 
mindre än 200 euro från beloppet av det 
statsunderstöd som betalats enligt 28 §, utbe-
talas eller återkrävs inte skillnaden. 
 

 
31 §  

Fastställande av resurser  

Länsstyrelserna fastställer de anläggnings-
projekt som kommuner och samkommuner 
skall inleda under verksamhetsåret samt de 

31 §

Fastställande av statsunderstödet för an-
läggningsprojekt 

Regionförvaltningsmyndigheten fastställer 
de anläggningsprojekt som kommuner och 



 RP 174/2009 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

212 

kostnader som ligger till grund för faststäl-
landet av statsunderstödet.  
 

Länsstyrelsen skall i samband med faststäl-
landet av anläggningsprojekt meddela kom-
munen eller samkommunen ett förhandsbeslut 
om de anläggningsprojekt som skall inledas 
året efter verksamhetsåret och om de kostna-
der som ligger till grund för fastställandet av 
statsunderstödet. Förhandsbeslutet är bin-
dande för länsstyrelsen då den fastställer de 
projekt som skall inledas under det följande 
året, om inte något annat följer av statsbud-
geten eller resursförordningen.  

Länsstyrelsen skall meddela sitt beslut i de 
ärenden som avses i 1 och 2 mom. senast den 
28 februari under verksamhetsåret.  
 

samkommuner ska inleda under verksam-
hetsåret och de kostnader som ligger till 
grund för fastställandet av statsunderstödet. 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
 

 
32 §  

Tillämpningen av vissa bestämmelser i 
statsandelslagen och statsunderstödslagen  

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

1) 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 statsandelarna, 

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 bestämman-

de av statsandelarna vid vissa ändringar i 
kommunindelningen. 

Dessutom tillämpas följande bestämmelser 
i statsunderstödslagen på statsunderstöd för 
anläggningsprojekt: 

1) bestämmelserna i 20 § 1 mom. om åter-
betalning av statsunderstöd, 

2) bestämmelserna i 21 § om skyldighet att 
återkräva statsunderstöd, 

3) bestämmelserna i 24 § om ränta, 
4) bestämmelserna i 25 § om dröjsmålsrän-

32 §  

Tillämpning av vissa bestämmelser i stats-
understödslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande bestämmelser i statsunder-

stödslagen tillämpas på statsunderstöd för 
anläggningsprojekt: 

1) bestämmelserna i 14 § om statsunder-
stödstagarens skyldighet att lämna uppgifter, 

2) bestämmelserna i 20 § 1 mom. om åter-
betalning av statsunderstöd, 

3) bestämmelserna i 21 § om skyldighet att 
återkräva statsunderstöd,  
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ta, 
5) bestämmelserna i 26 § om jämkning, 
6) bestämmelserna i 28 § om tiden för åter-

krav, 
7) bestämmelserna i 29 § 2 mom. om pre-

skription, och 
8) bestämmelserna i 30 § om kvittning. 

4) bestämmelserna i 24 § om ränta, 
5) bestämmelserna i 25 § om dröjsmålsrän-

ta, 
6) bestämmelserna i 26 § om jämkning, 
7) bestämmelserna i 28 § om tiden för 

återkrav,  
8) bestämmelserna i 29 § 2 mom. om pre-

skription, och 
9) bestämmelserna i 30 § om kvittning. 

 
 

33 §  

Rättelseförfarande 

En kommun eller en samkommun som inte 
nöjer sig med ett beslut enligt 16 § statsan-
delslagen om beviljande av statsandel, ett be-
slut om statsunderstöd för ett anläggningspro-
jekt eller ett beslut om ersättning för utjäm-
ning av stora kostnader för barnskyddet, har 
rätt att inom tre månader efter delgivningen 
av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyr-
kande hos den statsbidragsmyndighet som 
fattat beslutet. En anvisning om rättelseyr-
kande skall fogas till beslutet. 
 
 

33 §  

Rättelseförfarande 

En kommun eller en samkommun som inte 
nöjer sig med regionförvaltningsverkets be-
slut om statsunderstöd för ett anläggnings-
projekt har rätt att inom tre månader efter 
delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt 
rättelseyrkande hos social- och hälsovårds-
ministeriet. En anvisning om rättelseyrkande 
ska fogas till beslutet 

 
 

37 §  

Kommuninvånare  

Med kommuninvånare avses den vars hem-
kommun enligt lagen om hemkommun 
(201/94) kommunen är. 
Vid uträkningen av den statsandel för kom-
munen som avses i 12 § anses invånarantalet 
enligt 18 § befolkningsdatalagen (507/93) vid 
ingången av året före verksamhetsåret vara 
kommunens invånarantal 

37 §  

Kommuninvånare 

(upphävs) 

 
 

38 § 

 Fastställande av formulär 

En projektplan och den statsandelsutred-
ning som görs över anläggningsprojekt skall 
utarbetas enligt formulär som har fastställts 
för ändamålet. Formulären fastställs av soci-

38 § 

Fastställande av formulär 

(upphävs) 
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al- och hälsovårdsministeriet. 
 
 

40 §  

Länsstyrelsens regionala behörighet  

Behörig i ärenden som gäller kommunalför-
bund är länsstyrelsen i det län inom vilket 
kommunalförbundet har sin hemort. 

40 § 

Regionförvaltningsverkets regionala behö-
righet 

Behörig i ärenden som gäller samkommu-
ner är regionförvaltningsverket i det område 
inom vilket samkommunen har sin hemort 

 
41 §  

Föreskrifter  

Länsstyrelsen skall då den avgör statsan-
delsärenden iaktta de föreskrifter som social- 
och hälsovårdsministeriet eller något annat 
ministerium har meddelat för sitt eget verk-
samhetsområde 

41 §  

Föreskrifter  

Regionförvaltningsverket ska då det avgör 
statsunderstödsärenden iaktta de föreskrifter 
som social- och hälsovårdsministeriet eller 
något annat ministerium har meddelat för sitt 
eget ansvarsområde. 
 

 
42 §  

Tillämpning av vissa stadganden i statsan-
delslagen  

Utöver vad som stadgas i denna lag tilläm-
pas på verksamhet enligt lagen stadgandena i 
23 och 24 §§ statsandelslagen om skyldighet 
att lämna uppgifter samt vite. 
 

42 §  

Tillämpning av vissa stadganden i statsan-
delslagen 

(upphävs) 

 
 
 

45 §  

Statsandelsbeloppen det år då lagen träder i 
kraft  

De statsandelsbelopp per invånare som 
skall tillämpas det år då lagen träder i kraft 
godkänns i den riksomfattande planen så att 
de belopp som har räknats ut enligt kostnads-
nivån 1989 justeras i tillämpliga delar enligt 
10 §. 

De kalkylerade statsandelarna i fråga om 
olika åldersgrupper per kommuninvånare för 
socialvården enligt 1989 års kostnadsnivå är 
följande: 
 

45 §  

Statsandelsbeloppen det år då lagen träder i 
kraft  

(upphävs) 



 RP 174/2009 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

215

Åldersgrupp 
 

Statsandelsbelopp   

0—6-åringar 5237 mark 
7—64-åringar 215 mark 
65—74-åringar 2180 mark 
de som fyllt 75 år 1993 mark 

 
 

De kalkylerade statsandelarna i fråga om 
olika åldersgrupper per kommuninvånare för 
hälsovården enligt 1989 års kostnadsnivå är 
följande: 
 
Åldersgrupp 
 

Statsandelsbelopp   

0—6-åringar 776 mark 
7—64-åringar 709 mark 
65—74-åringar 1795 mark 
de som fyllt 75 år 2873 mark 

 
Det genomsnittliga beloppet av statsande-

len per kommuninvånare enligt sjukfrekven-
sen är 294 mark enligt kostnadsnivån 1989.  

Den statsandel för 1993 års driftskostnader 
som enligt 12 § beräknats för en kommun 
minskas per kommuninvånare med ett belopp 
som statsrådet fastställer med beaktande av 
den ökning i det totala beloppet av inkoms-
terna av klientavgifter som beräknas uppstå 
på basis av förordningen om klientavgifter 
inom hälso- och sjukvården (912/92).  
 
 

45 b §  

Justering av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna 2005 

Utan hinder av 18 § 3 mom. genomförs ju-
steringen av kostnadsfördelningen 2005 så att 
statsandelarna ökas med 100 miljoner euro år 
2005 och ytterligare 63 miljoner euro såväl 
2006 som 2007. Det resterande beloppet av 
justeringen av kostnadsfördelningen läggs på 
statsandelarna för 2008. 
 

45 b §  

Justering av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna 2005 

(upphävs) 
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47 §  

Pensionsskyddet för personalen vid en privat 
verksamhetsenhet  

De som då denna lag träder i kraft är an-
ställda hos en privat serviceproducent som 
avses i 4 § 1 mom. 4 punkten och på vilken 
lagen om vissa pensioner, som skall betalas 
av statsmedel (382/69) har tillämpats före den 
1 januari 1984, har i tillämpliga delar rätt till 
ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltids-
pension av statsmedel enligt de stadganden 
som gäller dem som står i tjänste- eller ar-
betsförhållande till staten. 

Då en person som avses i 1 mom. har avli-
dit betalas familjepension efter honom av sta-
tens medel i tillämpliga delar enligt samma 
stadganden som efter den som stått i tjänste- 
eller arbetsförhållande till staten. 

En arbetsgivare som avses i 1 mom. är skyl-
dig att kvartalsvis under månaden efter ut-
gången av kvartalet betala en sådan andel av 
pensionskostnaderna till staten som uppgår 
till 25 procent av den lön som har betalts till 
dem som avses i 1 mom. Med avvikelse från 
vad som nu sagts är andelen av pensionskost-
naderna under ikraftträdelseåret dock 15 
procent samt under det andra giltighetsåret 
17,5 procent, under det tredje 20 procent och 
under det fjärde 22,5 procent. 

En pensionskostnadsandel enligt denna lag 
jämte en årlig ränta enligt den räntefot som 
avses i 4 § 3 mom. räntelagen för den tid som 
betalningen har försenats får utsökas utan 
dom eller utslag enligt lagen om indrivning 
av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/61).  

Om arbetsgivaren är ett samfund eller en 
sammanslutning för vars förpliktelser en del-
ägare eller en bolagsman svarar såsom för 
egen skuld, kan en pensionskostnadsandel en-
ligt denna lag jämte dröjsmålränta sökas ut 
hos delägaren eller bolagsmannen enligt 4 
mom. 

Sedan denna lag har trätt i kraft gäller om 
pensionsskyddet för dem som anställs av en 
privat serviceproducent som avses i 1 mom. 
stadgandena i lagen om pension för arbetsta-
gare (395/61) 

47 § 

Pensionsskyddet för personalen vid en privat 
verksamhetsenhet 

De som när denna lag träder i kraft är an-
ställda hos en privat serviceproducent som 
avses i 4 § 1 mom. 4 punkten och på vilken 
lagen om vissa pensioner, som skall betalas 
av statsmedel (382/1969) har tillämpats före 
den 1 januari 1984, har i tillämpliga delar rätt 
till ålders-, sjuk-, arbetslöshets- och deltids-
pension av statsmedel enligt de bestämmelser 
som gäller dem som står i tjänste- eller ar-
betsförhållande till staten. 

När en person som avses i 1 mom. har av-
lidit betalas familjepension efter honom eller 
henne av statens medel i tillämpliga delar en-
ligt samma bestämmelser som efter den som 
stått i tjänste- eller arbetsförhållande till sta-
ten. 

En arbetsgivare som avses i 1 mom. är 
skyldig att kvartalsvis under månaden efter 
utgången av kvartalet betala en sådan andel 
av pensionskostnaderna till staten som upp-
går till 25 procent av den lön som har betalats 
till dem som avses i 1 mom.  

 
 
 
 
En pensionskostnadsandel enligt denna lag 

jämte en årlig ränta enligt den räntefot som 
avses i 4 § 3 mom. i räntelagen för den tid 
som betalningen har försenats får sökas ut 
utan dom eller utslag enligt lagen om verk-
ställighet av skatter och avgifter (706/2007).  

 
Om arbetsgivaren är ett samfund eller en 

sammanslutning för vars förpliktelser en del-
ägare eller en bolagsman svarar såsom för 
egen skuld, kan en pensionskostnadsandel 
enligt denna lag jämte dröjsmålsränta sökas 
ut hos delägaren eller bolagsmannen enligt 4 
mom. 

Sedan denna lag har trätt i kraft gäller om 
pensionsskyddet för dem som anställs av en 
privat serviceproducent som avses i 1 mom. 
bestämmelserna i lagen om pension för ar-
betstagare (395/2006). 

——— 
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Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 
 

4.  

 
 

Lag  

om ändring av 5 och 43 § i lagen om grundläggande utbildning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998) 5 och 43 §, 

av dem 5 § sådan den lyder i lag 1288/1999, som följer 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Annan utbildning och grundläggande utbild-
ning för andra än läropliktiga 

Kommunen kan ordna förberedande under-
visning före den grundläggande utbildningen 
och påbyggnadsundervisning. Kommunen 
beslutar om ordnande av grundläggande ut-
bildning för andra än läropliktiga. 
 
 
 

5 §  

Annan utbildning och verksamhet 

 
Kommunen kan ordna förberedande under-

visning före den grundläggande utbildningen, 
påbyggnadsundervisning och, i den omfatt-
ning kommunen beslutar, flexibel grundläg-
gande utbildning för årskurserna 7—9. 
Kommunen beslutar i vilken omfattning den 
ordnar flexibel grundläggande utbildning. 
Kommunen beslutar också om ordnande av 
grundläggande utbildning för andra än läro-
pliktiga. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om ordnandet av flex-
ibel grundläggande utbildning. 
 

 
43 § 

Finansiering 

För utbildning samt morgon- och eftermid-
dagsverksamhet enligt denna lag beviljas fi-
nansiering för anläggningsprojekt och drifts-
kostnader så som bestäms i lagen om finansi-
ering av undervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998). 

43 § 

 Finansiering 

För förskoleundervisning och grundläg-
gande utbildning enligt denna lag beviljas 
statsandel så som bestäms i lagen om 
statsandel för kommunal basservice (    /    ). 
För driftskostnaderna för förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning beviljas 
annan finansiering så som bestäms i lagen 
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om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet (     /2009). För morgon- och 
eftermiddagsverksamhet beviljas finansiering 
så som bestäms i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet. 

För utbildning och verksamhet enligt lagen 
om grundläggande utbildning kan, inom ra-
men för det anslag som anvisats för ändamå-
let i statsbudgeten, statsunderstöd och stats-
understöd för anläggningsprojekt beviljas så 
som bestäms i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet. 

——— 
 

 
 
 Denna lag träder i kraft den      20  . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om grundläggande konstundervisning (633/1998) 
11 § som följer: 
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11 § 

Statsandel 

Utbildningsanordnaren beviljas statsandel 
för anläggningsprojekt och driftskostnader så 
som bestäms i denna paragraf och i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet (635/1998). 

En kommun som ordnar grundläggande 
konstundervisning får statsandel enligt antalet 
invånare i kommunen. 

 

11 § 

 Statsandel 

En kommun som ordnar grundläggande 
konstundervisning får statsandel enligt anta-
let invånare i kommunen så som föreskrivs i 
lagen om statsandel för kommunal basservice 
(  /2009). 

En utbildningsanordnare som avses i 2 § 2 
mom. beviljas statsandel enligt antalet kalky-
lerade undervisningstimmar. En kommun kan 
utöver vad som bestäms i 1 mom. beviljas 
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En utbildningsanordnare som avses i 2 § 2 

mom. beviljas statsandel enligt antalet kalky-
lerade undervisningstimmar. En kommun kan 
utöver vad som bestäms i 2 mom. beviljas rätt 
till statsandel enligt antalet undervisnings-
timmar. Om beviljande av sådan rätt gäller i 
tillämpliga delar vad som i 3 § bestäms om 
beviljande av tillstånd att ordna utbildning 

rätt till statsandel enligt antalet undervis-
ningstimmar. Om beviljande av sådan rätt 
gäller i tillämpliga delar vad som i 3 § be-
stäms om beviljande av tillstånd att ordna 
utbildning. Angående statsandel för utbild-
ning som avses i detta moment gäller det som 
föreskrivs i lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet (  /  ). 

Utbildningsanordnaren kan beviljas stats-
understöd för anläggningsprojekt och inom 
ramen för anslag i statsbudgeten för andra 
statsunderstöd så som bestäms i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet ( / ). 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 
 
 
 

6. 

 

Lag 

om ändring av 9 § i bibliotekslagen  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bibliotekslagen av den 4 december 1998 (904/1998) 9 § som följer: 
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9 § 
Kommunerna får statsandel för bibliotekens 

driftskostnader enligt lagen om finansiering 
av undervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998). 

Kommunerna beviljas statsandel för biblio-
tekens anläggningsprojekt enligt lagen om fi-
nansiering av undervisning- och kulturverk-
samhet. Som anläggningsprojekt anses också 
anskaffning av bokbussar och bokbåtar. 
 

9 § 
Kommunerna får statsandel för bibliote-

kens driftskostnader enligt lagen om statsan-
del för kommunal basservice (  /  ). 

 
Kommunerna beviljas inom ramen för 

statsbudgeten statsunderstöd för skötseln av 
de uppgifter för central- och landskapsbiblio-
tek smo avses i 4 § och för anläggningspro-
jekt som gäller bibliotek enligt lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (  /  ). Som anläggningsprojekt anses 
också anskaffning av bokbussar och bokbå-
tar. 
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Statsunderstöd kan beviljas också för sköt-
seln av andra särskilda uppgifter som anför-
trotts kommunerna eller dem som tillhanda-
håller service.   

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. 

 
 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) 3 §, 

sådan den lyder delvis ändrad i lag 643/1998, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
 

Statsandel och statsunderstöd  

Kommunerna beviljas statsandel för kultur-
verksamhet enligt lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998).  

En kommun samt de i kommunen verk-
samma sammanslutningar, stiftelser och insti-
tutioner som enligt kommunens anvisningar 
bedriver och främjar kulturverksamhet kan 
inom ramen för anslag i statsbudgeten bevil-
jas statsunderstöd för anläggningsprojekt som 
avser lokaler för kulturverksamhet, enligt vad 
som stadgas i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet. 

3 § 

Statsandel och statsunderstöd 

Kommunerna beviljas statsandel för kul-
turverksamhet enligt lagen om statsandel för 
kommunal basservice ( / ).  

 
 
En kommun samt de i kommunen verk-

samma sammanslutningar, stiftelser och in-
stitutioner som enligt kommunens anvisning-
ar bedriver och främjar kulturverksamhet kan 
inom ramen för anslag i statsbudgeten bevil-
jas statsunderstöd för kulturverksamhet och 
för anläggningsprojekt som avser lokaler för 
kulturverksamhet, enligt vad som föreskrivs i 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet (  /  ). 
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——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

8. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om barndagvård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 januari 1973 om barndagvård (36/1973) 12 §, sådan den lyder i lag 

738/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag. 

12 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733 /1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
 

9. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn 

(1128/1996) 12 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Förhållandet till andra lagar  

På de utgifter som denna lag orsakar kom-
munen tillämpas lagen om planering av och 

12 § 

Förhållande till andra lagar 

På de utgifter som denna lag orsakar kom-
munen tillämpas lagen om planering av och 
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statsandel för social- och hälsovården 
(733/92), om inte något annat stadgas genom 
lag. 
 

statsunderstöd för social- och hälsovården 
(733/1992) och lagen om statsandel för 
kommunal basservice (  /  ), om inte något 
annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 

Lag 

om ändring av 19 § i folkhälsolagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 19 §, sådan den lyder i lag 

746/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag 

19 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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11. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om specialiserad sjukvård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 4 §, sådan 

den lyder i lag 748/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 
På den verksamhet som kommunen ordnar 

med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården (733/92), om inte något annat 
stadgas genom lag 

4 § 
På den verksamhet som kommunen ordnar 

med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 
och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 
 

12. 

Lag 

om ändring av 2 § i socialvårdslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 2 §, sådan den lyder i lag 

736/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
På verksamhet som en kommun ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag.  
 

2 § 
På verksamhet som en kommun ordnar 

med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 
och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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13. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om utkomststöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 5 § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Statsandel 

På sådan verksamhet som kommunen ord-
nar med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården (733/1992), om inte något annat 
bestäms genom lag. 
 
 

5 § 

Statsandel och statsunderstöd 

På sådan verksamhet som kommunen ord-
nar med stöd av denna lag tillämpas lagen 
om planering av och statsunderstöd för soci-
al- och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 

14. 

 

Lag 

om ändring av 48 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

(519/1977) 48 §, sådan den lyder i lag 739/1992, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

48 § 
På verksamhet som ordnas med stöd av 

denna lag tillämpas lagen om planering av 
och statsandel för social- och hälsovården 

48 §
På verksamhet som ordnas med stöd av 

denna lag tillämpas lagen om planering av 
och statsunderstöd för social- och hälsovår-
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(733/92), om inte något annat stadgas genom 
lag. 
 

den (733/1992) och lagen om statsandel för 
kommunal basservice (  /  ), om inte något 
annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 
 
 
 

  

15. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 

5 §, sådan den lyder i lag 743/1992, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Planering och finansiering  

På verksamhet som kommunen ordnar och 
som avses i denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården (733/92), om inte något annat 
stadgas genom lag. 

5 § 

Planering och finansiering 

På verksamhet som kommunen ordnar och 
som avses i denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 
och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), om 
inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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16. 

Lag 

om ändring av 25 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 2 mars 2001 om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 

25 § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

25 § 

Statsandel för social- och hälsovården 

På verksamhet som kommunen anordnar 
med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården (733/1992). När det gäller de 
kostnader som utgör grund för statsandelen 
beaktas som avdrag en andel som motsvarar 
den statliga ersättning som betalats med stöd 
av 24 § 

25 § 

Finansiering 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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17. 

Lag 

om ändring av 3 § i mentalvårdslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/1990) 3 § 3 mom., sådant det 

lyder i lag 751/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
 

Tillhandahållande av mentalvårdstjänster 

— — — — — — — — — — — — — —  
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag. (3.8.1992/751) 
 

3 § 

Tillhandahållande av mentalvårdstjänster 

— — — — — — — — — — — — — —  
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den   20   

 

18. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om missbrukarvård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 januari 1986 om missbrukarvård (41/1986) 4 §, sådan den lyder i 

lag 740/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Förhållande till andra lagar  

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag. 

4 §

Förhållande till andra lagar 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ),
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 om inte något annat bestäms genom lag. 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
 

19. 

 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) 8 §, sådan den ly-

der i lag 756/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 
 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag. 
 

 
8 § 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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20. 

Lag 

om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 58 §, sådan den lyder i lag 

1118/1998, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

58 § 

Statsandel till kommuner 

På verksamhet som en kommun ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/1992), om inte något annat be-
stäms genom lag. 
 

58 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som en kommun ordnar 
med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 
och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

 
 

21. 

Lag 

om ändring av 85 § i livsmedelslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 85 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

85 § 

Statsandel 

På verksamhet som en kommun ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/1992), om inte något annat be-
stäms genom lag. 
 

85 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som en kommun ordnar 
med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsunderstöd för social- 
och hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 
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——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 

22. 

 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) 

8 §, sådan den lyder i lag 763/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Tillämpning av planerings- och statsan-
delslagen  

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag. 
 

 
8 §  

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om kom-
munal basservice (  /  ), om inte något annat 
bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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23. 

Lag 

om ändring av 61 § i kemikalielagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kemikalielagen av den 14 juli 1989 (744/1989) 61 §, sådan den lyder i lag 

757/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

61 § 

Statsandel till kommunerna  

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag. 

61 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 
 
 

 

24. 

Lag 

om ändring av 62 § i läkemedelslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) 62 § 2 mom., sådant det lyder i 

lag 22/2006, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 
62 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Från sjukhusapotek och läkemedelscentra-

ler kan med Läkemedelsverkets tillstånd ock-

 
62 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 Från sjukhusapotek och läkemedelscentra-

ler kan med Läkemedelsverkets tillstånd ock-
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så expedieras läkemedel till sådana privata 
verksamhetsenheter för social- och hälsovår-
den med vilka kommunen eller samkommu-
nen ingått avtal om köp av social- och hälso-
vårdstjänster enligt 4 § 1 mom. 4 punkten i 
lagen om planering av och statsandel för so-
cial- och hälsovården (733/1992) eller som 
sköter andra uppgifter som med stöd av lag 
åligger kommunen eller staten.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

så expedieras läkemedel till sådana privata 
verksamhetsenheter för social- och hälsovår-
den med vilka kommunen eller samkommu-
nen ingått avtal om köp av social- och hälso-
vårdstjänster enligt 4 § 1 mom. 4 punkten i 
lagen om planering av och statsunderstöd för 
social- och hälsovården (733/1992) eller som 
sköter andra uppgifter som med stöd av lag 
åligger kommunen eller staten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
 

 

 

 

 

25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 37 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 januari 2004 om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säker-

het (75/2004) 37 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

37 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/1992), om inte något annat be-

37 §
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
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stäms genom lag. 
 

statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20   
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26. 

 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om social kreditgivning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 december 2002 om social kreditgivning (1133/2002) 3 § 1 mom. 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Statsandel 

På omkostnader som kommunen åsamkas 
av att ordna social kreditgivning tillämpas la-
gen om planering av och statsandel för social- 
och hälsovården (733/1992), om inte något 
annat bestäms genom lag. 
 

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 
 
 
 

27. 

Lag 

om ändring av 7 § i lagen om nykterhetsarbete 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/1982) 7 §, sådan den ly-

der i lag 741/1992, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-

7 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
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ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag. 
 

ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 
 

 
 
 
 
 

28. 

Lag 

om ändring av 14 a § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning 
(693/1976) 14 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 286/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

En kommun kan med en annan kommun el-
ler en samkommun komma överens om att en 
uppgift som enligt denna lag skall skötas av 
kommunen eller en myndighet i kommunen 
anförtros en annan kommuns eller samkom-
muns tjänsteinnehavare som sköter uppgiften 
under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå 
ett avtal som avses ovan med en annan sam-
kommun, om medlemskommunerna i sam-
kommunen har gett sitt samtycke. På verk-
samhet som en kommun ordnar med stöd av 
denna lag tillämpas lagen om planering av 
och statsandel för social- och hälsovården 
(733/1992), om inte något annat bestäms ge-
nom lag. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

En kommun kan med en annan kommun el-
ler en samkommun komma överens om att en 
uppgift som enligt denna lag ska skötas av 
kommunen eller en myndighet i kommunen 
anförtros en annan kommuns eller samkom-
muns tjänsteinnehavare som sköter uppgiften 
under tjänsteansvar. En samkommun kan 
ingå ett avtal som avses ovan med en annan 
samkommun, om medlemskommunerna i 
samkommunen har gett sitt samtycke. På 
verksamhet som en kommun ordnar med stöd 
av denna lag tillämpas lagen om planering av 
och statsunderstöd för social- och hälsovår-
den (733/1992) och lagen om statsandel för 
kommunal basservice (  /  ), om inte något 
annat bestäms genom lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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29. 

Lag  

om ändring av 15 § i veterinärvårdslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i veterinärvårdslagen av den 17 augusti 1990 (685/1990) 15 §, sådan den lyder i lag 

761/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 
 
 
 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/92), om inte något annat stadgas 
genom lag. 
 
 

15 § 

Planering och statsandel 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården (733/1992) och lagen om 
statsandel för kommunal basservice (  /  ), 
om inte något annat bestäms genom lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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