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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal 
basservice samt ändring och temporär ändring av lagen 
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om statsandel för kommunal basservice och 
lagen om finansiering av undervisnings- och 
kulturverksamhet ändras. 

Förfarandet med utjämning av statsandelar 
på basis av skatteinkomsterna föreslås bli 
ändrat så att fastighetsskatten inte ska beak-
tas vid den skatteinkomstbaserade utjäm-
ningen av statsandelar.  

De förluster av kommunalskatt som beror 
på ändringar i skattegrunden föreslås 2012 
bli kompenserade genom att statsandelen för 
kommunal basservice höjs med 49,18 euro 
per invånare. 

Statsandelsprocenten för kommunal bas-
service föreslås bli ändrad till 31,42 och 
kommunernas självfinansieringsandel blir 
följaktligen 68,58 procent. 

Dessutom föreslås vissa bestämmelser om 
minskning och ökning i statsandelen för 
kommunens basservice bli upphävda. Dessa 
bestämmelser tillämpas inte längre från bör-
jan av 2012.  

Statsandelsprocenten för undervisnings-
verksamhet, som gäller gymnasieutbildning, 
yrkesutbildning och yrkeshögskolor föreslås 
förbli oförändrad så att statsandelen är 
41,89 procent och kommunernas självfinan-
sieringsandel 58,11 procent. Priserna per en-
het för museer, teatrar och orkestrar föreslås 
bli sänkta åren 2012—2015. Samtidigt före-
slås en precisering av bestämmelsen om 
statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt.  

Bestämmelserna i lagen om statsandel för 
kommunal basservice och lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
föreslås dessutom bli ändrade med anledning 
av att undervisningsministeriet numera heter 
undervisnings- och kulturministeriet. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tion för 2012 och avses bli behandlad i sam-
band med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2012. 
 

————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge och bedömning av nulä-
get  

1.1 Utjämning av statsandelen på basis 
av skatteinkomsterna 

Utjämning av statsandelen på basis av skat-
teinkomsterna är en del av kommunernas fi-
nansieringssystem och regleras i lagen om 
statsandel för kommunal basservice 
(1704/2009). Genom utjämning av statsande-
len på basis av kommunens skatteinkomster 
utjämnas skillnader i kommunernas inkomst-
bas. Syftet är att tillförsäkra samtliga kom-
muner ekonomiska förutsättningar att ordna 
likvärdig basservice för kommuninvånarna 
med skälig kommunalskattebelastning och 
avgiftsnivå. 

Enligt 29 § i lagen om statsandel för kom-
munal basservice tryggas inom systemet för 
utjämning av statsandelen på basis av skatte-
inkomsterna för varje kommun en kalkylerad 
skatteinkomst per invånare om 91,86 procent 
av landets genomsnittliga skatteinkomst per 
invånare (utjämningsgräns). Kommuner vil-
kas skatteinkomst beräknad per invånare un-
derskrider utjämningsgränsen får så mycket i 
utjämningstillägg att deras kalkylerade skat-
teinkomst når utjämningsgränsen. Enligt la-
gens 29 § 2 mom. görs ett utjämningsavdrag 
i kommunens statsandel om kommunens 
skatteinkomst beräknad per invånare 
överskrider utjämningsgränsen. Utjämnings-
avdraget är 37 procent av skillnaden mellan 
de kalkylerade skatteinkomsterna, beräknade 
per invånare i kommunen, och utjämnings-
gränsen. 

I 29 § 3 mom. i lagen om statsandel för 
kommunal basservice föreskrivs om minsk-
ning eller ökning av statsandelen om utjäm-
ningsavdragen och utjämningstilläggen inte 
är lika stora. Om de sammanlagda utjäm-
ningstilläggen till kommunerna är större än 
utjämningsavdragen från kommunernas 
statsandel, minskas kommunernas statsandel 
med ett eurobelopp som motsvarar skillna-
den. Om de sammanlagda utjämningsavdra-
gen från kommunernas statsandel är större än 
utjämningstilläggen till kommunerna, ökas 
kommunernas statsandel på motsvarande sätt 

med ett belopp som motsvarar skillnaden. 
Bestämmelsens syfte är att utjämningen av 
statsandelen på basis av skatteinkomsterna 
ska vara kostnadsneutral i relationen mellan 
stat och kommun. Minskningen eller ökning-
en av statsandelen är lika stor per invånare i 
alla kommuner.  

Utjämningen av statsandelen på basis av 
skatteinkomsterna gäller endast statsandelen 
för kommunal basservice. 

Vid beräkningen av kommunens kalkylera-
de skatteinkomst beaktas enligt 29 § i lagen 
om statsandel för kommunal basservice 
kommunalskatten, kommunens andel av 
samfundsskatten och fastighetsskatten.  

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Jyrki Katainens regering omfattas fastig-
hetsskatten inte av utjämningen av den 
statsandel som baserar sig på skatteinkoms-
terna. 

Kommunernas fastighetsskatteinkomster 
2010 var sammanlagd 1,17 md euro, vilket 
motsvarar ca 6,4 procent av kommunernas 
samtliga skatteinkomster. År 2000 uppgick 
fastighetsskattens belopp till sammanlagt 
0,57 md euro, vilket var 4,4 procent av 
kommunernas samtliga skatteinkomster. Fas-
tighetsskattesatsens nedre och övre gränser 
har på 2000-talet höjts för 2006 i fråga om 
kraftverk och för 2010 i fråga om samtliga 
slag av fastighetsskatter. De största posterna 
enligt fastighetsskatteslag är den allmänna 
fastighetsskatten och fastighetsskatten för 
stadigvarande bostad vilka 2010 utgjorde 
sammanlagt knappa 90 procent av det totala 
fastighetsskattebeloppet. År 2000 var den 
allmänna fastighetsskatteprocenten i genom-
snitt 0,67 procent och 2010 i genomsnitt 
0,87 procent. Fastighetsskatteprocenten för 
stadigvarande bostad var 2000 i genomsnitt 
0,26 procent och 2010 i genomsnitt 0,38 pro-
cent. 

Kommunerna har i blygsam utsträckning 
utnyttjat de övre gränser för fastighetsskatte-
procenterna som lagen tillåter. T.ex. 2011 
ligger skattesatsen i fråga om fastighetsskat-
teprocenten för stadigvarande bostad på fast-
landet vid övre gränsen endast i två kommu-
ner medan knappa 16 procent har en skatte-
procent vid lagens nedre gräns. Också i fråga 
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om den allmänna fastighetsskatten är situa-
tionen likartad. Tabell 2 visar att kommuner-
nas skattesats för allmän fastighetsskatt och 
för stadigvarande bostad (medeltal) ligger 
klart närmare de nedre gränserna än de övre. 
I fråga om kraftverk är situationen den mot-

satta, dvs. skattesatsen ligger i genomsnitt 
nästan vid lagens övre gräns. 

 
 
 

 
 
 
Tabell 1. Fastlandskommunernas fastighetsskatteinkomster och deras andel av samtliga skat-
teinkomster åren 2000—2010 
 
 

Fastighetsskatteinkomster och andel av alla skatteinkomster 2000 - 2010 (Bokslut för 
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Tabell 2. Kommunernas genomsnittliga fastighetsskatteprocenter och procenttalens nedre och 
övre gränser 2000—2011. 
 
 

 

Kommunernas fastighetsskatteprocenter 2000–2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Allmän fastighetsskatteprocent:

Övre gräns 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,35 1,35

Medeltal 0,67 0,68 0,68 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,74 0,74 0,87 0,87

Nedre gräns 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60

Stadigvarande bostad:

Övre gräns 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75

Medeltal 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,38 0,39

Nedre gräns 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,32 0,32

Annan bostad än stadigvarande bostad:

Övre gräns 1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,35 1,35

Medeltal 0,79 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,98 0,99

Nedre gräns 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60

Kraftverk:

Övre gräns 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,85 2,85

Medeltal 1,37 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 2,44 2,46 2,47 2,46 2,74 2,73

Nedre gräns

Kärnkraftverk:

Övre gräns 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 samma som kraftverk från 2006

Medeltal 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

Nedre gräns

1) Åren 1993-98 högst 0,50 procentenheter och åren 1999-2011 högst

 0,60 procentenheter högre än skatteprocent för stadigvarande bostad..

Vägda medeltal på basis av fastigheternas beskattningsvärden

 

 
 
1.2 Tidsbegränsade minskningar och 

ökningar av statsandelen 

Enligt 36 § 1 mom. i lagen om statsandel 
för kommunal basservice avdras det åren 
2011—2014 från statsandelen för kommunal 
basservice årligen 1,69 euro per invånare för 
finansiering av statens och kommunernas 
projekt för utveckling av informationsteknik, 
dvs. sammanlagt 9 miljoner euro per år. Sta-
ten och kommunerna har deltagit i finansie-
ringen av utvecklingsprojekten med hälften 
var. Enligt rambeslutet för statsfinanserna för 

2013—2015 fortgår finansieringen av ut-
vecklingsprojekten med ett år till utgången 
av 2015.  

År 2011 drogs 0,23 euro per invånare av 
från statsandelen för kommunal basservice 
med anledning av inrättandet av IT-
servicecentralen samt finansieringen av verk-
samheten. IT-servicecentralen inrättades 
dock inte, vilket innebär att det inte längre 
finns grund för avdraget.  

Enligt lagens 36 § 2 mom. minskas den 
statsandel som beviljas kommunen år 2010 
med 0,37 euro per invånare för finansiering 
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av myndigheternas radionät. Enligt paragra-
fens 5 och 6 mom. minskas 2010 statsande-
len för kommunal basservice med 0,19 euro 
per invånare för finansiering av samservice-
kontor och ökas kommunens statsandel med 
5,66 euro per invånare. Eftersom de ovan 
nämnda avdragen endast gällde 2010, kan de 
berörda bestämmelserna upphävas som obe-
hövliga. 

 
1.3 Statsandelsåligganden, statsandels-

procent och justering av kostnads-
fördelning 

I 1 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice föreskrivs om de statsandelsålig-
ganden för vilkas driftskostnader statsandel 
enligt lagen beviljas. Statsandelsåliggandena 
räknas upp genom laghänvisningar.  

Driftskostnader förorsakade av familjevår-
darlagen (312/1992) och lagen om stöd för 
närståendevård (937/2005) beaktas som 
grund för statsandel och för dessa driftskost-
nader beviljas statsandel för kommunal bas-
service. De nämnda lagarna saknas dock i 
laghänvisningarna. Förteckningen över lag-
hänvisningar bör i det avseendet komplette-
ras. 

Enligt lagens 55 § fördelas kommunens 
kalkylerade kostnader för statsandelsåliggan-
den och bestämningsgrunderna på så sätt att 
kommunernas statsandel för 2011 är 
34,11 procent och kommunernas självfinan-
sieringsandel är 65,89 procent. Statsandels-
procenten definierar kostnadsfördelningen 
mellan stat och kommun vid finansieringen 
av basservice på riksnivå och inte den 
statsandel som en enskild kommun får. Själv-
finansieringsandelen per invånare är lika stor 
i alla kommuner. 

Enligt 57 § i lagen om statsandel för kom-
munal basservice beaktas en förändring i om-
fattningen eller arten av statsandelsåliggan-
dena, om den följer av en lag eller förordning 
som gäller statsandelsåliggandet i fråga, av 
sådana föreskrifter från en statlig myndighet 
som grundar sig på lag eller förordning eller 
av statsbudgeten. Från och med 2010 är 
statsandelen för nya och mera omfattande 
statsandelsåligganden 50 procent av de kal-
kylerade kostnaderna för uppgifterna i fråga.  

Genom ändringar i 50 § i barnskyddslagen, 
familjevårdarlagen och lagen om stöd för 
närståendevård, vilka huvudsakligen träder i 
kraft vid ingången av 2012, utvidgades 
kommunens uppgifter: familjevårdarnas 
arvode höjdes, det föreskrevs om obligatorisk 
förberedande utbildning och familjevårdaren 
tillförsäkrades ett tillräckligt stöd under vår-
den. Lagändringen om höjt arvode trädde i 
kraft den 1 augusti 2011, dock så att de för-
höjningar som gäller arvoden träder i kraft 
vid ingången av 2012. I regeringens proposi-
tion (331/2010) beräknas kostnaderna för 
höjningen av vårdarvodet, den förberedande 
utbildningen samt stöd under vården uppgå 
till sammanlagt 16 700 000 euro. Beräknad 
enligt 50 procent uppgår statsandelen för 
dessa nya åligganden till 8 350 000 euro.  

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Jyrki Katainens regering görs som ett led i 
balanseringen av statsfinanserna en tillfällig 
ändring i statsandelsprocenten för kommunal 
basservice. Ändringens inverkan på statens 
utgifter är på årsbasis 631 miljoner euro fram 
till 2015.  

Beloppet av statsandelarna för kommunal 
basservice påverkas av bestämmelserna i 
58 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice, om justering av kostnadsfördel-
ningen mellan stat och kommun. Det innebär 
att man justerar de grundpriser som ligger till 
grund för de kalkylerade kostnaderna för 
kommunens social- och hälsovård, förskole-
undervisning och grundläggande utbildning 
samt biblioteksväsende och finansieringen av 
vissa uppgifter inom undervisning och kultur 
samt den statsandelsprocent som avses i 55 §. 
Kostnadsfördelningen justeras enligt lagens 
58 § 4 mom. vart fjärde år, dock så att den 
första justeringen av kostnadsfördelningen 
enligt lagens 69 § företas för finansåret 2012 
utifrån uppgifterna om 2009 års kostnader. 
 
1.4 Finansiering av undervisnings- och 

kulturverksamhet 

I 8 § 1 mom. i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet 
(1705/2009) föreskrivs om kommunens 
självfinansieringsandel av driftskostnaderna 
för gymnasieutbildning, yrkesutbildning och 
yrkeshögskolor. Kommunens nuvarande 
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självfinansieringsandel är 58,11 procent och 
gäller för 2008—2011. 

I 35 § i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet föreskrivs om 
priset per enhet för museer, teatrar och or-
kestrar. De priser per enhet som utgör grun-
den för museernas, teatrarnas och orkestrar-
nas statsandel och som bestäms enligt kal-
kylmässigt årsverke beräknas vart fjärde år 
enligt de faktiska totalkostnaderna på riksba-
sis för varje form av konst- och kulturinstitu-
tion. Dessutom fastställer undervisnings- och 
kulturministeriet priset per enhet i enlighet 
med den beräknade kostnadsnivån för fi-
nansåret och så att de förändringar i verk-
samhetens omfattning och art som föranleds 
av statens åtgärder blir beaktade. Som pris 
per enhet under andra år fastställs det pris per 
enhet som fastställts för föregående år juste-
rat med förändringar i kostnadsnivån samt i 
verksamhetens omfattning och art. Som 
grund för 2012 års priser per enhet används 
de faktiska totalkostnaderna för 2009. Enligt 
2012 års budgetproposition och rambeslutet 
för 2013—2015 sparas åren 2012—2015 år-
ligen 5 miljoner euro av anslagen för muse-
ernas statsandelar samt årligen totalt 5 miljo-
ner euro av anslagen för teatrarnas och or-
kestrarnas statsandelar. 

Enligt 70 § i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet svarar 
undervisningsministeriet för statsbidrags-
myndighetens uppgifter i fråga om sådana 
anläggningsprojekt för vilka ministeriet har 
beviljat statsandel före lagens ikraftträdande. 
Uppgifterna som statsbidragsmyndighet vid 
beviljandet, utbetalandet och återbetalandet 
av statsandelar för anläggningsprojekt i fråga 
om grundskolor, gymnasier, grundläggande 
konstundervisning och bibliotek överfördes 
från ingången av 2007 från undervisningsmi-
nisteriet till länsstyrelserna. Överföringen 
gällde också återbetalning av statsandel och 
statsunderstöd som tidigare beviljats för pro-
jekt inom yrkesutbildning, yrkeshögskolor 
och yrkesinriktad vuxenutbildning. Återbe-
talningsskyldigheten gäller i 15 år från beslu-
tet om beviljande. På basis av övergångsbe-
stämmelsen i lag 915/2006 hade länsstyrel-
serna åren 2007—2009 hand om ärenden gäl-
lande återbetalning av statsandelar i fråga om 
bl.a. läroanstaltsbyggnader som inte längre 

används för undervisning. En motsvarande 
övergångsbestämmelse saknas i den finansie-
ringslag som trädde i kraft den 1 januari 
2010. Antalet behandlade ärenden som gäller 
återbetalning av statsandelar för anlägg-
ningsprojekt har årligen varit ca 20 stycken. 
 
2  Föreslagna ändringar 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om statsandel för kommunal basservice änd-
ras. Ändringarna hänför sig huvudsakligen 
till genomförandet av regeringsprogrammet 
för statsminister Jyrki Katainens regering.  

I propositionen föreslås att familjevårdar-
lagen och lagen om stöd för närståendevård 
ska fogas till de statsandelsåtaganden som 
avses i lagens 1 §, för vilkas driftskostnader 
statsandel för kommunal basservice enligt 
lagen beviljas.  

Förfarandet med utjämning av statsandelen 
baserad på skatteinkomster föreslås bli ändrat 
så att fastighetsskatten inte längre beaktas vid 
beräkning av utjämningen. I enlighet med re-
geringsprogrammet är syftet att öka fastig-
hetsskattens andel i kommunernas inkomst-
bas.  

Förlusterna av kommunalskatt till följd av 
ändringarna i skattegrunderna (Tabell 4) fö-
reslås bli kompenserade genom att statsande-
len för kommunal basservice utökas med 
49,18 euro per invånare. Eftersom kommu-
nernas förlust av skatteinkomster varierar, ut-
jämnas dessa förändringar mellan kommu-
nerna. 

Det föreslås att man fortsätter göra avdrag 
för statsandelen för finansieringen av statens 
och kommunernas gemensamma projekt för 
informationssystem i ytterligare ett år på så 
sätt att statsandelen minskas med 1,69 euro 
per invånare åren 2012—2015. Staten och 
kommunerna deltar som förr i finansieringen 
med en andel om 50 procent var. 

I propositionen föreslås att kommunernas 
statsandelsprocent sänks så att kommunernas 
statsandelsprocent blir 31,42 och kommuner-
nas självfinansieringsandel 68,58 procent. I 
statsandelsprocenten beaktas regeringspro-
grammet, enligt vilket en tillfällig ändring 
ska göras i statsandelsprocenten för kommu-
nal basservice som ett led i balanseringen av 
statsfinanserna. Effekten av denna ändring på 
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statens utgifter är på årsbasis 631 miljoner 
euro fram till 2015. Detta har genomförts ge-
nom en sänkning av statsandelsprocenten 
med 2,70 procentenheter. I statsandelspro-
centen beaktas också att statsandelsprocenten 
för nya och mera omfattande statsandelsålig-
ganden är 50 procent, vilket bidrar till en 
höjning av statsandelsprocenten med 
0,01 procentenheter. Statsandelsprocenten 
föreslås inte bli ändrad på basis av justering-
en av kostnadsfördelningen.  

Ytterligare föreslås att vissa tidsbegränsade 
bestämmelser som inte längre inverkar på 
dimensioneringen av statsandelarna ska upp-
hävas för att göra lagen tydligare. 

I propositionen föreslås att 8 § i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet ska ändras så att det föreskrivs 
om kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 
yrkesutbildning och yrkeshögskolor från 
2012. Statsandelen blir 41,89 procent av de 
riksomfattande kalkylerade grunderna för 
statsandelen beräknade enligt pris per enhet 
för gymnasieutbildning, yrkesinriktad grund-
utbildning och yrkeshögskolor. Kommunens 
självfinansieringsandel förblir således 
58,11 procent. Enligt förslaget förblir kost-
nadsfördelningen mellan staten och kommu-
nerna oförändrad. 

I propositionen föreslås att lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverk-
samhet tillfälligt kompletteras med en ny 
35 a §, enligt vilken priserna per enhet för 
museer, teatrar och orkestrar ska sänkas åren 
2012—2015. I propositionen föreslås att en-
hetspriserna 2012 sänks så att besparingarnas 
totala verkning i enlighet med statens bud-
getproposition för 2012 är 5 miljoner euro 
för museernas del och sammanlagt 5 miljoner 
euro för teatrarnas och orkestrarnas del. Det-
ta genomförs på så sätt att museernas pris per 
enhet sänks med 9 460 euro, teatrarnas pris 
per enhet med 3 675 euro och orkestrarnas 
pris per enhet med 3 643 euro. För att bespa-

ringen ska fortgå föreslås i paragrafens 
2 mom. att priset per enhet åren 2013—2015 
bestäms enligt föregående års oreducerade 
pris per enhet justerat med ändringarna i 
kostnadsnivån samt i verksamhetens omfatt-
ning och art samt minskat med eurobeloppet 
enligt 1 mom. 

Vidare föreslås 70 § i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet 
bli ändrad så att ärenden som gäller återbe-
talning av statsandelar som undervisnings- 
och kulturministeriet har beviljat för anlägg-
ningsprojekt överförs till närings-, trafik- och 
miljöcentralerna, på samma sätt som dessa 
ärenden till utgången av 2009 sköttes av 
länsstyrelserna. 

Slutligen föreslås att namnet på undervis-
ningsministeriet ändras till undervisnings- 
och kulturministeriet på grund av namnbytet 
den 1 maj 2010. Med anledning av att mini-
steriets namn har ändrats föreslås ändringar i 
lagen om statsandel för kommunal basservice 
i 46 §, 47 § 1 och 2 mom., 49 § 2 mom. och 
60 § 1 mom., och i lagen om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet i 18 §, 
23 § 2 mom., 24 § 2 och 6 mom., 25 § 
4 mom., 26 § 4 mom., 27 § 1 och 2 mom., 
29, 30, 33 och 34 §, 35 § 1 mom., 37 § 
2 mom., 40 §, 42 § 1 mom., 45 § 4 mom., 
49 § 2 mom., 50, 55 och 57 §, 58 § 2 mom., 
59 § 1 mom., 61 § 3 mom. samt 62 § 1 och 
3 mom. I dessa bestämmelser föreslås inga 
innehållsmässiga ändringar. 

 
3  Proposit ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Eftersom utjämningen av statsandelen på 
basis av skatteinkomsterna är avsedd att ut-
jämna inkomstskillnaderna mellan kommu-
nerna, inverkar slopandet av fastighetsskatten 
ur utjämningssystemet främst på enskilda 
kommuners statsandel. 
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Tabell 3. Inverkan av utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna regionvis 
och enligt kommuntyp (fastighetsskatten utesluten ur utjämningen) 
 
 Invånar-  Utjämning, Utjämning,  Ändring Ändring 

 tal  inkl. fast.skatt exkl. fast.skatt    

   euro euro  euro euro/inv. 

        

Nyland 1 532 309  -658 150 064 -604 429 519  53 720 542 35 

Egentliga Finland 465 183  -16 720 100 -17 682 109  -962 011 -2 

Satakunta 230 312  27 046 507 22 705 133  -4 341 374 -19 

Egentliga Tavastland 174 555  12 590 147 10 288 060  -2 302 085 -13 

Birkaland 484 642  7 661 498 3 754 126  -3 907 372 -8 

Päijänne-Tavastland 201 772  23 143 900 22 081 054  -1 062 848 -5 

Kymmenedalen 182 382  1 968 117 -241 269  -2 209 386 -12 

Södra Karelen 133 703  8 953 544 8 646 306  -307 239 -2 

Södra Savolax 154 668  50 635 755 51 090 672  454 917 3 

Norra Savolax 247 943  70 979 674 64 469 580  -6 510 096 -26 

Norra Karelen 165 866  78 570 835 72 785 372  -5 785 462 -35 

Mellersta Finland 273 637  61 050 974 56 577 273  -4 473 706 -16 

Södra Österbotten 193 504  86 863 126 79 435 645  -7 427 482 -38 

Österbotten 177 946  25 913 615 22 700 951  -3 212 667 -18 

Mellersta Österbotten 68 321  14 669 058 12 972 493  -1 696 566 -25 

Norra Österbotten 394 965  104 307 350 93 211 699  -11 095 654 -28 

Kajanaland 82 073  30 696 339 28 570 382  -2 125 958 -26 

Lappland 183 488  40 311 262 48 629 777  8 318 514 45 

        

Hela landet 5 347 269  -29 508 463 -24 434 374   5 074 067 1 

        

under 6 000 509 153  294 080 455 287 216 300  -6 864 162 -13 

6 001   - 10 000 497 519  202 071 506 195 612 463  -6 459 045 -13 

10 001 - 20 000 662 527  186 180 432 164 293 029  -21 887 409 -33 

20 001 - 40 000 920 050  -31 368 287 -42 282 475  -10 914 193 -12 

40 001 - 100 000 956 828  -25 396 622 -31 113 547  -5 716 928 -6 

över 100 000 1 801 192  -655 075 947 -598 160 144  56 915 804 32 
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Att utesluta fastighetsskatten ur utjämning-
en på basis av skatteinkomsterna ökar stats-
andelen i kommuner i vilka fastighetsskat-
tens belopp är större än genomsnittet. I 
kommuner med över 100 000 invånare (9 st.) 
minskar ändringen i utjämningen kommu-
nens statsandel bara i två fall, i de övriga 
kommunerna ökar inkomsterna. En annan 
sak är att ändringen uppenbart gynnar också 
kommuner med många fritidsbostäder. Den 
tredje kommungruppen vars inkomster ökas 
genom ändringen av utjämningen är de s.k. 
kraftverkskommunerna. Utjämningen har re-
dan tidigare drabbat dem skonsammare efter-
som man i utjämningskalkylen i stället för 
fastighetsskatteprocenten för kraftverk har 
använt den allmänna fastighetsskatteprocen-
ten. Den nu aktuella ändringen förbättrar yt-
terligare dessa kommuners situation vid ut-
jämning av statsandelen på basis av skattein-
komsterna. Det största tillskottet av ändring-
en för en enskild kommun är 640 euro och 
den största förlusten 114 euro per invånare. 
Inkomsterna minskar med över 50 euro per 
invånare i sammanlagt hundra kommuner. En 
motsvarande ökning av inkomsterna gäller 
37 kommuner. När den inkomstbas som ska 
beaktas vid utjämningen på basis av skattein-
komsterna minskar till följd av att fastighets-
skatten bortlämnas, sänks också det eurobe-

lopp som används som utjämningsgräns. Det 
leder i fråga om ca 10 kommuner till att 
minskningen av deras statsandelar blir större 
än deras totala intäkter av fastighetsskatten. 

Slopandet av fastighetsskatten ur utjäm-
ningssystemet är kostnadsneutral mellan stat 
och kommun eftersom kommunens statsan-
delar enligt 29 § 3 mom. i lagen om statsan-
del för kommunal basservice ska minskas el-
ler ökas om utjämningsavdragen eller utjäm-
ningstilläggen inte är lika stora. Eftersom 
slopandet av fastighetsskatten innebär att ut-
jämningstilläggen är större än utjämningsav-
dragen, har kommunernas statsandelar mins-
kats med sammanlagt 5 074 000 euro.  

I och med de ändringar i inkomstskat-
tegrunderna som ska göras i skattelagstift-
ningen kommer kommunernas intäkter av 
kommunalskatten att minska med samman-
lagt 263 miljoner euro och det föreslås i den-
na proposition att detta ersätts till kommu-
nerna till fullt belopp via statsandelssystemet 
genom att statsandelen för kommunal bas-
service ökas med 49,18 euro per invånare. 
Nettoändringarna i intäkterna av kommunal-
skatten beror på de orsaker som nämns i ta-
bell 4. I kalkylerna har antagits att kommu-
nernas genomsnittliga inkomstskatteprocent 
förblir på 2011 års nivå. 

 
Tabell 4 Kommunalskattens verkningar på åtgärder 2012 
 

Åtgärder som ska kompenseras1, verkningar på årsbasis 2012 MNE 
Kommunernas andel av justeringen av förtjänstnivåindex: skala och ar-

betsinkomstavdrag 
-   90 

Ökning av arbetsinkomstavdraget -   75 
Ökning av grundavdraget -  177 
Minskning av hushållsavdraget  +   58 
Begränskning av bostadslånets ränteavdrag till 85 % (verkning genom 

underskottsgottgörelse) 
+  43 
 

Förlängning av donationsavdragets giltighet -   0,5 
Ikrafthållande av lagen om källskatt för löntagare från utlandet  -   0,5 
Höjning av kapitalskattesatsen (verkning genom underskottsgottgörelse) -  20 
Höjda avskrivningar i utvecklingsområden -    1 
Sammanlagt -  263 

 
                                                 

1 Verkning av den sänkta samfundsskattesatsen på 46 miljoner euro 
kompenseras kommunerna via skattesystemet genom en höjning av kommunernas andel av 
samfundsskatten 
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Höjningen av statsandelsprocenten med 
0,01 procentenheter hänför sig till genomfö-
randet av de beskrivna nya och mer omfat-
tande uppgifterna inom social- och hälsovår-
den så att statsandelen inom nya och mer om-
fattande åligganden är 50 procent. Förslaget 
innebär att statsandelen för basservice i an-
knytning till ändring av uppgift höjs med 8 
350 000 euro. 

Den tillfälliga sänkningen av statsandels-
procenten för basservice med 2,70 procent-
enheter i enlighet med regeringsprogrammet 
minskar statens utgifter med 631 miljoner 
euro på årsbasis från 2012. 

På grundval av justeringen av kostnadsför-
delningen är skillnaden mellan driftskostna-
derna av kommunernas, samkommunernas 
och andra utbildningsanordnares statsandels-
åligganden och de kalkylmässiga kostnader-
na som utgör grunden för statsandelen för 
kommunens basservice 999,6 miljoner euro 
beräknad på 2009 års nivå. Denna skillnad 
utgör som statsandel 374 miljoner euro på 
2012 års nivå. Vid beräkning av 2012 års 
nivå används prisindex 3,7 procent. Den ut-
förda justeringen av kostnadsfördelningen 
medför inga ändringar i statsandelsprocenten 
för kommunens basservice. 

Finansieringen av statens och kommuner-
nas gemensamma IT-projekt förlängs till år 
2015. Sålunda minskas statsandelen till 
kommunerna med 9 miljoner euro per år un-

der åren 2012—2015. Staten och kommuner-
na deltar i finansieringen med en andel om 
50 procent var. 

Statsandelen för utbildning i fråga om 
gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yr-
keshögskolor föreslås inte bli ändrad. Beräk-
nad enligt kommunens nuvarande självfinan-
sieringsprocent uppgår den utökande effekten 
på statsandelarna av justeringen av kostnads-
föredelningen för priset per enhet på 2012 års 
nivå till sammanlagt 31,7 miljoner euro med 
beaktande av 2009 års faktiska kostnader 
samt vissa lagstadgade minskningar och ök-
ningar. På 2012 års nivå har verkningarna be-
räknats enligt prisindex 3,7 procent. Den ut-
förda justeringen av kostnadsfördelningen 
medför inga ändringar i statsandelsprocenten 
för undervisningens del. 

Sänkningen av priserna per enhet för mu-
seer, teatrar och orkestrar innebär att statsan-
delen till upprätthållare av såväl museer som 
teatrar och orkestrar årligen minskas med 
5 miljoner euro åren 2012—2015. Minsk-
ningen riktas jämbördigt till alla upprätthålla-
re. Minskningen är ca 12,3 procent för muse-
ernas del och ca 6,3 procent för teatrarnas 
och orkestrarnas del av 2012 års oreducerade 
statsandel. Minskninganra för teatrar och or-
kestrar har genomförts i proportion till stats-
andelarna till upprätthållarna.  
 

 
Tabell 5. Allokering av besparingar för konst- och kulturinstitutioner genom sänkning av pris 
per enhet 
 
 Museer Teatrar Orkestrar Teatrar och 

orkestrar 

Oreducerad beräknad 
statsandel 2012 sammanlagt 

40 578 873 56 963 000 22 099 394 79 062 394 
 

Teatrarnas och  
orkestrarnas andelar 

 72,0482 % 27,9518 % 100,0000 % 
 

Besparing i euro  5 000 000 3 602 408 1 397 592 5 000 000 
Besparing 
av statsandelen, % 

12,3217 % 6,3241 % 6,3241 % 6,3241 % 
 

Oreducerat pris per enhet  76 773 58 114 57 608  
Sänkt pris per enhet  67 313 54 439 53 965  
Ändring av pris per enhet  -9 460 -3 675 -3 643  
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3.2 Konsekvenser för kommunerna 

Kommunerna tvingas anpassa sin verk-
samhet till följd av de reducerade statande-
larna.  

Förslaget har inga direkta konsekvenser för 
kommunernas organisation.  
 
3.3 Konsekvenser för myndigheterna 

Överföringen av ärenden som gäller stats-
andelar beviljade av undervisnings- och kul-
turministeriet för anläggningsprojekt har inga 
betydande konsekvenser för närings-, trafik- 
och miljöcentralernas verksamhet.  
 
3.4 Konsekvenser för konst- och kultur-

institutionernas verksamhet 

Konst- och kulturinstitutionerna tvingas 
anpassa sin verksamhet till följd av de redu-
cerade statsandelarna. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riets kommunavdelning i samarbete med so-
cial- och hälsovårdsministeriet och undervis-

nings- och kulturministeriet. Förhandlingar 
om propositionen har förts med Finlands 
Kommunförbund. Propositionen har behand-
lats i delegationen för kommunal ekonomi 
och förvaltning. 
 
5  Samband med andra proposit io-

ner 

Den höjning av statsandelar som beror på 
ändringar i skattebasen hänför sig till reger-
ingens proposition till riksdagen med förslag 
till ändringar i vissa skattelagar för 2012.  

Förslaget hänför sig till statens budgetpro-
position för 2012 och avses bli behandlat i 
samband med den. 
 
6  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången 
av 2012. Åtgärder som krävs för verkställig-
heten av dessa lagar får vidtas innan lagen 
träder i kraft. Avsikten är att de föreslagna 
ändringarna ska kunna beaktas när beslutet 
tas om statsandelen för kommunal basservice 
för 2012 samt när finansiering för undervis-
nings- och kulturverksamhet beviljas för 
2012. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslaget: 
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Lagförslaget 
 

1 

 

Lag 

om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § 2, 5 och 6 mom., 
ändras 1 § 1 mom., 29 § 5 mom., 35 §, 36 § 1 mom., 46 §, 47 § 1 och 2 mom., 49 § 2 mom., 

55 § 1 mom. och 60 § 1 mom. av dem 1 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom.  
sådana de lyder i lag 1405/2010 och 35 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1405/2010, 

som följer: 
 

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) familjevårdarlagen (312/1992), 
4) lagen om stöd för närståendevård 

(937/2005), 
5) lagen om stöd för hemvård och privat 

vård av barn (1128/1996), 
6) folkhälsolagen (66/1972), 
7) lagen om specialiserad sjukvård 

(1062/1989), 
8) hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), 
9) socialvårdslagen (710/1982), 
10) lagen om utkomststöd (1412/1997), 
11) lagen om underhållsstöd (580/2008), 
12) barnskyddslagen (417/2007), 
13) lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda (519/1977), 
14) lagen om service och stöd på grund av 

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

teringssyfte (189/2001), 
16) mentalvårdslagen (1116/1990), 
17) lagen om missbrukarvård (41/1986), 

18) lagen om smittsamma sjukdomar 
(583/1986), 

19) hälsoskyddslagen (763/1994), 
20) livsmedelslagen (23/2006), 
21) lagen om kommunernas miljövårdsför-

valtning (64/1986), 
22) kemikalielagen (744/1989), 
23) 8 kap. i läkemedelslagen (395/1987), 
24) konsumentsäkerhetslagen (920/2011), 
25) lagen om social kreditgivning 

(1133/2002), 
26) lagen om nykterhetsarbete (828/1982), 
27) tobakslagen (693/1976), 
28) veterinärvårdslagen (765/2009), 
29) bibliotekslagen (904/1998), 
30) lagen om kommunernas kulturverk-

samhet (728/1992),  
31) lagen om grundläggande konstunder-

visning (633/1998). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Utjämning av statsandelen på basis av skat-
teinkomsterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av kommunens kalkylera-

de skatteinkomst beaktas kommunalskatten 
och kommunens andel av samfundsskatten 
(samfundsskatt) för samma skatteår så som 
närmare föreskrivs genom förordning av 
statsrådet. 
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35 § 

Beaktande av ändringar av beskattnings-
grunder i statsandelen 

För de förlorade skatteinkomster som följer 
av ändringar av beskattningsgrunderna vid 
beskattningen för 2012 ersätts kommunerna 
genom att statsandelen till kommunerna höjs 
med 49,18 euro per invånare. 

Om kommunens förlorade skatteinkomst 
efter den ökning av statsandelen som avses i 
1 mom. är större än 49,18 euro per invånare, 
höjs kommunens statsandel för basservice 
med ett belopp som fås genom att 49,18 euro 
per invånare dras av från förlusten av skatte-
inkomster per invånare. Om kommunens för-
lust av skatteinkomster är mindre än 
49,18 euro per invånare, dras från kommu-
nens statsandel av ett belopp som fås genom 
att kommunens förlust av skatteinkomster 
per invånare dras av från 49,18 euro. De 
sammanlagda årliga ökningarna och minsk-
ningarna av statsandelen ska vara lika stora 
på riksnivå. När ändringen av statsandelen 
för kommunal basservice beräknas tillämpas 
beskattningsuppgifterna för 2010 samt skat-
tesatsen och invånarantalet för 2011. 
 

36 § 

Tidsbegränsade minskningar och ökningar 
av statsandelen till kommunerna 

Under 2012—2015 dras från statsandelen 
för kommunal basservice årligen av 
1,69 euro per invånare för finansiering av 
statens och kommunernas projekt för utveck-
ling av informationsteknik.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

46 § 

Samarbete med andra ministerier 

Finansministeriet bereder i samarbete med 
social- och hälsovårdsministeriet och under-
visnings- och kulturministeriet de inverk-
ningar på statsandelsgrunderna som föränd-
ringar i de statsandelsåligganden som avses i 
denna lag har och beräkningen av statsan-

delsgrunderna med avseende på beredningen 
av statsbudgeten. 
 

47 § 

Förhandling om statsandel 

Finansministeriet ska tillsammans med so-
cial- och hälsovårdsministeriet samt under-
visnings- och kulturministeriet förhandla 
med Finlands Kommunförbund rf om juster-
ingar av kostnadsfördelningen mellan staten 
och kommunerna så som närmare föreskrivs 
genom förordning 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-
dervisnings- och kulturministeriet och Fin-
lands Kommunförbund rf om hur kostnader-
na för förändringar i statsandelsåliggandena 
utvecklas och hur förändringar i statsandels-
åliggandena inverkar på bestämningsgrun-
derna och kostnaderna för statsandelar och 
statsunderstöd samt på de statsandelar och 
statsunderstöd som kan beviljas. 
 

49 § 

Utbetalning av statsandelar och hemkom-
munsersättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansministeriet och undervisnings- och 

kulturministeriet ger in följande uppgifter till 
Servicecentret för statens ekonomi- och per-
sonalförvaltning 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 §, 38 § 1—5 mom. som i samband 
med utbetalning av statsandel till kommu-
nerna ska dras av för respektive kommun och 
om de hemkommunsersättningar enligt 37 § 
och 38 § 1—5 mom. samt 39 och 40 § som 
ska betalas till kommunen och andra utbild-
ningsanordnare, 
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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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

55 § 

Statsandelsprocent och kommunens självfi-
nansieringsandel 

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 
12—23 § och de bestämningsgrunder som 
avses i 24 och 25 § fördelas på så sätt att 
kommunernas statsandel är 31,42 procent 
(statsandelsprocent) och kommunernas själv-
finansieringsandel är 68,58 procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

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 sådan information om kostnader för 
förskoleundervisningen och den grundläg-
gande utbildningen som undervisnings- och 
kulturministeriet har samlat in. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den         20 . 
På den ersättning till kommunerna för för-

lust av skatteinkomster som beror på de änd-
ringar i skattegrunden som genomförs i be-
skattningen för 2010 och 2011 tillämpas de 
bestämmelser som gäller när denna lag träder 
i kraft 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
————— 



 RP 60/11 rd  
  
 

16 

 
 

2 

 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 8 § 

1 mom., 18 §, 23 § 2 mom., 24 § 2 och 6 mom., 25 § 4 mom., 26 § 4 mom., 27 § 1 och 2 
mom., 29, 30, 33 och 34 §, 35 § 1 mom., 37 § 2 mom., 40 §, 42 § 1 mom., 45 § 4 mom., 49 § 
2 mom., 50, 55 och 57 §, 58 § 2 mom., 59 § 1 mom., 61 § 3 mom., 62 § 1 och 3 mom. och 
70 § samt  

fogas temporärt till lagen en ny 35 a § som följer: 
 

8 § 
 

Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 

yrkesutbildning och yrkeshögskolor 

Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och yrkes-
högskolor utgör 58,11 procent av det belopp 
som fås när det belopp som beräknats enligt 
2 och 3 mom. divideras med landets invånar-
antal och det därigenom erhållna beloppet 
multipliceras med kommunens invånarantal. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 belopp som fås när elevantalet 
multipliceras med det grundpris som avses i 
54 § i lagen om statsandel för kommunal 
basservice, eller det nämnda grundpriset höjt 
eller sänkt i enlighet med vad som bestäms 

genom förordning av statsrådet och under-
visnings- och kulturministeriet. 
 

23 § 

Genomsnittliga priser per enhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Priserna per enhet bestäms av undervis-

nings- och kulturministeriet. De priser per 
enhet som avses i 24—26 § i denna lag be-
stäms så att de belopp som beräknas enligt 
priserna per enhet och som läggs till grund 
för finansieringen sammanlagt motsvarar de 
belopp som beräknas på basis av de genom-
snittliga priserna per enhet. 
 

24 § 

Priserna per enhet för gymnasier 

— — — — — — — — — — — — — —  
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-
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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 undervisnings- 
och kulturministeriet föreskriver med stöd av 
förordningen. Undervisnings- och kulturmi-
nisteriet kan dessutom höja priset per enhet 
på grundval av en särskild utbildningsuppgift 
som ålagts utbildningsanordnaren eller av 
andra särskilda skäl. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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. Undervisnings- 
och kulturministeriet kan på grundval av en 
särskild utbildningsuppgift som påförts ut-
bildningsanordnaren eller av något annat sär-
skilt skäl höja ett sådant pris per enhet som 
avses i detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Priserna per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
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-
nings- och kulturministeriet kan dessutom på 
basis av en särskild utbildningsuppgift som 
ålagts utbildningsanordnaren eller av andra 
särskilda skäl höja priset per enhet. Genom 

förordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om beräknandet av priset per en-
het i enlighet med detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

Priserna per enhet för yrkeshögskolor 

— — — — — — — — — — — — — —  
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-
nings- och kulturministeriet kan av särskilda 
skäl höja priset per enhet för en yrkeshögsko-
la. Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om beräknandet av 
priset per enhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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-
dervisnings- och kulturministeriet kan dess-
utom av särskilda skäl höja priset per enhet. 

Undervisnings- och kulturministeriet be-
stämmer årligen inom ramen för statsbudge-
ten priserna per enhet för sådan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro-
avtalsutbildning, särskilt för utbildning som 
förbereder för en yrkesexamen eller special-
yrkesexamen och särskilt för annan yrkesin-
riktad tilläggsutbildning. De priser per enhet 
som avses i detta moment höjs i fråga om 
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specialundervisning, i enlighet med vad som 
bestäms genom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Priserna per enhet för grundläggande ut-
bildning 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen de per elev bestämda priser per 
enhet som avses i 11—14 och 18 §. 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
priset för sådan flexibel grundläggande ut-
bildning som avses i 16 §. 

 
30 § 

Priset per enhet för morgon- och eftermid-
dagsverksamhet 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
det per ledd timme bestämda priset per enhet 
för sådan morgon- och eftermiddagsverk-
samhet som avses i lagen om grundläggande 
utbildning. 
 
 

4 kap  

Priser per enhet för kulturverksamhet 

 
 

33 § 

Priset per enhet för idrottsverksamhet 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
det per kommuninvånare bestämda priset per 
enhet för idrottsverksamhet. 
 
 

34 § 

Priset per enhet för ungdomsarbete 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 

det pris per enhet för ungdomsarbete som be-
stäms 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-
dervisnings- och kulturministeriet bestämmer 
priset per enhet i enlighet med den beräknade 
kostnadsnivån för finansåret och så att de 
förändringar i verksamhetens omfattning och 
art som föranleds av statens åtgärder i till-
lämpliga delar beaktas i enlighet med vad 
som bestäms i 23 § 1 mom. Som pris per en-
het under andra år fastställs det pris per enhet 
som fastställts för föregående år justerat med 
förändringar i kostnadsnivån samt i verk-
samhetens omfattning och art. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

35 a § 

Beräkning av priset per enhet för museer, te-
atrar och orkestrar åren 2012—2015 

De pris per enhet som fastställs för 2012 
ska sänkas från de pris per enhet som beräk-
nas i enlighet med 35 § enligt följande: 

1) priset per enhet för museer med 9 460 
euro, 

2) priset per enhet för teatrar med 3 675 
euro och 

3) priset per enhet för orkestrar med 3 643 
euro. 

Priset per enhet för 2013—2015 ska be-
stämmas så att priset per enhet för föregåen-
de år, vilket inte har sänkts på basis av 1 
mom. i denna paragraf, justeras med föränd-
ringar i kostnadsnivån samt i verksamhetens 
omfattning och art enligt 35 § 1 mom. och 
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det tal som då fås minskas med ett belopp en-
ligt 1 mom. i denna paragraf. 
 

37 § 

Projektplan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet kan 

utfärda sådana bestämmelser om projektpla-
nen och ansökningshandlingarna som gäller 
bedömningen av projektets funktionalitet, 
tekniska standard, säkerhet och energieffek-
tivitet. 
 

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-
dervisnings- och kulturministeriet bestämmer 
något annat. En uppskattning av vid vilken 
tidpunkt projektet kan genomföras ska fogas 
till ansökan. 
 

42 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Undervisnings- och kulturministeriet utar-
betar årligen för de följande fyra åren en riks-
omfattande finansieringsplan för anlägg-
ningsprojekt som hänför sig till undervis-
nings- och kulturverksamhet. Finansierings-
planen omfattar de anläggningsprojekt som 
är ämnade att genomföras under planerings-
perioden, kalenderårsvis i den ordning som 
de ska genomföras, samt en beräkning av 
projektens statsunderstöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  

45 § 

Statsunderstöd för undervisning på samiska 
och i samiska samt vissa andra statsunder-

stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  

Genom förordning av undervisnings- och 
kulturministeriet utfärdas närmare bestäm-
melser om grunderna för fastställandet av de 
statsunderstöd som avses i 2 och 3 mom. 
 

49 § 

Fastställande av antalet prestationer som 
används vid beräkning av finansieringen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet kan 

vid fastställandet av det antal studerandeårs-
verken som avses i 10 § 1 mom. och som 
läggs till grund för finansieringen av yrkesin-
riktad tilläggsutbildning ge utbildningsan-
ordnaren anvisningar i fråga om utbildnings-
utbudet. Vid fastställandet av studerandeårs-
verkena för utbildningsanordnarna ska mini-
steriet säkerställa att finansieringen för yr-
kesinriktad tilläggsutbildning i regionalt av-
seende fördelas jämlikt i enlighet med ut-
bildningsbehovet. Innan ministeriet fattar be-
slut om huruvida en utbildningsanordnare 
kan beviljas sådan finansiering som grundar 
sig på antalet studerandeårsverken, ska ett ut-
låtande av den behöriga närings-, trafik- och 
miljöcentralen inhämtas om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

50 § 

Beviljande och justering av finansiering 

Undervisnings- och kulturministeriet bevil-
jar utan ansökan 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 §. 

Undervisnings- och kulturministeriet juste-
rar före utgången av finansåret den finansie-
ring som beviljats enligt 1 mom., med undan-
tag för den finansiering som beviljats yrkes-
högskolor, så att den överensstämmer med 
det genomsnittliga antalet elever och stude-
rande under finansåret. Finansieringen för 
grundläggande yrkesutbildning justeras dock 
så att den högst motsvarar det totala antal 
studerande som fastställts i tillståndet att 
ordna yrkesutbildning. Finansieringen för 
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grundläggande utbildning, med undantag för 
sådana läroämnen inom den grundläggande 
utbildningen som avses i 13 § 3 mom. och 
sådan flexibel grundläggande utbildning som 
avses i 16 §, justeras i enlighet med det ge-
nomsnittliga elevantalet den 20 september 
det år som föregår finansåret och elevantalet 
den 20 september under finansåret. 
 

55 § 

Avgifter för stöduppgifter i anslutning till 
specialundervisning 

Undervisnings- och kulturministeriet beslu-
tar om de avgifter som tas ut för sådana stöd-
uppgifter i anslutning till specialundervis-
ningen som avses i 39 § i lagen om grund-
läggande utbildning, i enlighet med vad som 
bestäms om offentligrättsliga prestationer i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 
 

57 § 

Statsbidragsmyndigheten 

I ärenden som gäller sådana driftskostnader 
som avses i denna lag är undervisnings- och 
kulturministeriet statsbidragsmyndighet. 

I ärenden som gäller anläggningsprojekt är 
undervisnings- och kulturministeriet eller 
närings-, trafik- och miljöcentralen statsbi-
dragsmyndighet, i enlighet med vad som be-
stäms genom förordning av statsrådet. Då 
undervisning ordnas utomlands är Nylands 
närings-, trafik- och miljöcentral behörig 
myndighet i ärenden som gäller anläggnings-
projekt. 

I ärenden som gäller andra statsunderstöd 
är undervisnings- och kulturministeriet, ut-
bildningsstyrelsen eller närings-, trafik- och 
miljöcentralen statsbidragsmyndighet, i en-
lighet med vad som bestäms genom förord-
ning av statsrådet. 
 

58 § 

Tillställande och granskning av uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  

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. Undervisnings- och kul-
turministeriet kan ge utbildningsstyrelsen i 
uppdrag att utföra granskningar. Statsbi-
dragsmyndigheten kan även ge 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 § 

Förhandlingsförfarande 

Innan undervisnings- och kulturministeriet 
lägger fram sitt förslag till de anslag för 
statsandelar för driftskostnader som ska tas in 
i följande finansårs statsbudget ska ministeri-
et förhandla om priserna per enhet med Fin-
lands Kommunförbund rf. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

61 § 

Betalning av en utebliven förmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet 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 
undervisnings- och kulturministeriet be-
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stämma att det överbetalda beloppet ska åter-
betalas. På det belopp som ska återbetalas 
debiteras en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i 
räntelagen från ingången av den månad under 
vilken statsandelen har betalats. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
besluta att en förmån som ska återbetalas av-
dras senare i samband med utbetalningen av 
följande års statsandel. 

 
70 § 

 

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt 

Trots bestämmelserna i 57 § 2 mom., skö-
ter undervisnings- och kulturministeriet 
statsbidragsmyndighetens uppgifter i fråga 
om sådana anläggningsprojekt för vilka mi-
nisteriet har beviljat statsandel eller statsun-
derstöd före denna lags ikraftträdande. 

Trots bestämmelserna i 1 mom., sköter när-
ings-, trafik- och miljöcentralen statsbi-
dragsmyndighetens uppgifter i ärenden som 
gäller återbetalning av statsandel eller stats-
understöd för anläggningsprojekt enligt de 
lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1—4 punkten 
samt i lagen om grundläggande utbildning, 
lagen om grundläggande konstundervisning 
och bibliotekslagen.  

——— 
_______ 

Denna lag träder i kraft den  20  . Lagens 
35 a § gäller till och med den 31 december 
2015.  

Om en åtgärd enligt 53 § 1 mom. har vid-
tagits eller en olycka enligt 53 § 2 mom. har 
inträffat innan denna lag träder i kraft, ska i 
stället för 70 § 2 mom. de bestämmelser till-
lämpas som gäller vid ikraftträdandet. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

 
______ 

————— 
 

Helsingfors den 5 oktober 2011 

 
 

Republikens President 

 
TARJA HALONEN 

 
Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen 
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Bilagor 
Parallelltext 

1 

Lag 

om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § 2, 5 och 6 mom., 
ändras 1 § 1 mom., 29 § 5 mom., 35 §, 36 § 1 mom., 46 §, 47 § 1 och 2 mom., 49 § 2 mom., 

55 § 1 mom. och 60 § 1 mom. av dem 1 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom. 
sådana de lyder i lag 1405/2010 och 35 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1405/2010, 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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) hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), 
7) socialvårdslagen (710/1982), 
8) lagen om utkomststöd (1412/1997), 
9) lagen om underhållsstöd (580/2008), 
10) barnskyddslagen (417/2007), 
11) lagen angående specialomsorger om ut-

vecklingsstörda (519/1977), 
12) lagen om service och stöd på grund av 

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

teringssyfte (189/2001), 
14) mentalvårdslagen (1116/1990), 
15) lagen om missbrukarvård (41/1986), 
16) lagen om smittsamma sjukdomar 

(583/1986), 

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) familjevårdarlagen (312/1992), 
4) lagen om stöd för närståendevård 

(937/2005), 
5) lagen om stöd för hemvård och privat 

vård av barn (1128/1996), 
6) folkhälsolagen (66/1972), 
7) lagen om specialiserad sjukvård 

(1062/1989), 
8) hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), 
9) socialvårdslagen (710/1982), 
10) lagen om utkomststöd (1412/1997), 
11) lagen om underhållsstöd (580/2008), 
12) barnskyddslagen (417/2007), 
13) lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda (519/1977), 
14) lagen om service och stöd på grund av 

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

teringssyfte (189/2001), 
16) mentalvårdslagen (1116/1990), 
17) lagen om missbrukarvård (41/1986), 
18) lagen om smittsamma sjukdomar 

(583/1986), 
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17) hälsoskyddslagen (763/1994), 
18) livsmedelslagen (23/2006), 
19) lagen om kommunernas miljövårdsför-

valtning (64/1986), 
20) kemikalielagen (744/1989), 
21) 8 kap. i läkemedelslagen (395/1987), 
22) lagen om konsumtionsvarors och kon-

sumenttjänsters säkerhet (75/2004), 
23) lagen om social kreditgivning 

(1133/2002), 
24) lagen om nykterhetsarbete (828/1982), 
25) lagen om åtgärder för inskränkande av 

tobaksrökning (693/1976), 
26) veterinärvårdslagen (765/2009), 
27) bibliotekslagen (904/1998), 
28) lagen om kommunernas kulturverk-

samhet (728/1992), och 
29) lagen om grundläggande konstunder-

visning (633/1998). 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

19) hälsoskyddslagen (763/1994), 
20) livsmedelslagen (23/2006), 
21) lagen om kommunernas miljövårdsför-

valtning (64/1986), 
22) kemikalielagen (744/1989), 
23) 8 kap. i läkemedelslagen (395/1987), 
24) konsumentsäkerhetslagen (920/2011), 
 
25) lagen om social kreditgivning 

(1133/2002), 
26) lagen om nykterhetsarbete (828/1982), 
27) tobakslagen (693/1976), 
 
28) veterinärvårdslagen (765/2009), 
29) bibliotekslagen (904/1998), 
30) lagen om kommunernas kulturverk-

samhet (728/1992), och 
31) lagen om grundläggande konstunder-

visning (633/1998). 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
29 § 

Utjämning av statsandelen på basis av skatte-
inkomsterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av kommunens kalkylera-

de skatteinkomst beaktas kommunalskatten, 
kommunens andel av samfundsskatten (sam-
fundsskatteandel) och fastighetsskatten för 
samma skatteår så som närmare föreskrivs 
genom förordning av statsrådet. 
 

29 § 

Utjämning av statsandelen på basis av skat-
teinkomsterna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av kommunens kalkylera-

de skatteinkomst beaktas kommunalskatten 
och kommunens andel av samfundsskatten 
(samfundsskatt) för samma skatteår så som 
närmare föreskrivs genom förordning av 
statsrådet. 
 

 
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 71 euro per invånare. 

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 

35 § 

Beaktande av ändringar av beskattnings-
grunder i statsandelen 

För de förlorade skatteinkomster som följer 
av ändringar av beskattningsgrunderna vid 
beskattningen för 2012 ersätts kommunerna 
genom att statsandelen till kommunerna höjs 
med 49,18 euro per invånare. 

Om kommunens förlorade skatteinkomst 
efter den ökning av statsandelen som avses i 
1 mom. är större än 49,18 euro per invånare, 
höjs kommunens statsandel för basservice 
med ett belopp som fås genom att 49,18 euro 
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invånare dras av från förlusten av skattein-
komster per invånare. Om kommunens förlust 
av skatteinkomster är mindre än 71 euro per 
invånare, dras från kommunens statsandel av 
ett belopp av som fås genom att kommunens 
förlust av skatteinkomster per invånare dras 
av från 71 euro. De sammanlagda årliga ök-
ningarna och minskningarna av statsandelen 
ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen 
av statsandelen för kommunal basservice be-
räknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 
2008 samt skattesatsen och invånarantalet för 
2009. 

För de förlorade skatteinkomster som följer 
av de ändringar av beskattningsgrunder vid 
beskattningen för 2011 ersätts kommunerna 
genom att statsandelen till kommunerna höjs 
med 24,23 euro per invånare.  

Om kommunens förlorade skatteinkomst ef-
ter den ökning av statsandelen som avses i 3 
mom. är större än 24,23 euro per invånare, 
ökas kommunens statsandel för basservice 
med ett belopp som fås genom att 24,23 euro 
per invånare dras av från förlusten av skatte-
inkomster per invånare. Om kommunens för-
lust av skatteinkomster är mindre än 24,23 
euro per invånare, dras från kommunens 
statsandel av ett belopp som fås genom att 
kommunens förlust av skatteinkomster per in-
vånare dras av från 24,23 euro. De samman-
lagda årliga ökningarna och minskningarna 
av statsandelen ska vara lika stora på riksni-
vå. När ändringen av statsandelen för kom-
munal basservice beräknas tillämpas beskatt-
ningsuppgifterna för 2009 samt skattesatsen 
och invånarantalet för 2010.   
 

per invånare dras av från förlusten av skatte-
inkomster per invånare. Om kommunens för-
lust av skatteinkomster är mindre än 49,18 
euro per invånare, dras från kommunens 
statsandel av ett belopp som fås genom att 
kommunens förlust av skatteinkomster per 
invånare dras av från 49,18 euro. De sam-
manlagda årliga ökningarna och minskning-
arna av statsandelen ska vara lika stora på 
riksnivå. När ändringen av statsandelen för 
kommunal basservice beräknas tillämpas be-
skattningsuppgifterna för 2010 samt skatte-
satsen och invånarantalet för 2011. 
 

 
36 §  

Tidsbegränsade minskningar och ökningar av 
statsandelen till kommunerna 

Under 2011—2014 dras från statsandelen 
för kommunal basservice årligen av 1,88 euro 
per invånare för finansiering av statens och 
kommunernas projekt för utveckling av in-
formationsteknik. År 2011 dras från statsan-
delen för kommunal basservice dessutom av 
0,23 euro per invånare för finansiering av IT-
servicecentralens inrättande och verksamhet 
inom den offentliga förvaltningen.  

36 § 

Tidsbegränsade minskningar och ökningar 
av statsandelen till kommunerna 

Under 2012—2015 dras från statsandelen 
för kommunal basservice årligen av 1,69 
euro per invånare för finansiering av statens 
och kommunernas projekt för utveckling av 
informationsteknik.  
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År 2010 minskas den statsandel som bevil-
jas kommunen med 0,37 euro per invånare 
för finansiering av myndigheternas radionät. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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. 
 

 (Upphävs) 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
(Upphävs) 
 
 
(Upphävs) 
 

 
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. 
 

46 § 

Samarbete med andra ministerier 

Finansministeriet bereder i samarbete med 
social- och hälsovårdsministeriet och under-
visnings- och kulturministeriet de inverk-
ningar på statsandelsgrunderna som föränd-
ringar i de statsandelsåligganden som avses i 
denna lag har och beräkningen av statsan-
delsgrunderna med avseende på beredningen 
av statsbudgeten. 
 

 
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, under-
visningsministeriet och Finlands Kommun-
förbund rf om hur kostnaderna för föränd-
ringar i statsandelsåliggandena utvecklas och 
hur förändringar i statsandelsåliggandena in-
verkar på bestämningsgrunderna och kostna-
derna för statsandelar och statsunderstöd samt 
på de statsandelar och statsunderstöd som kan 
beviljas. 
 

47 § 

Förhandling om statsandel 

Finansministeriet ska tillsammans med so-
cial- och hälsovårdsministeriet samt under-
visnings- och kulturministeriet förhandla 
med Finlands Kommunförbund rf om juster-
ingar av kostnadsfördelningen mellan staten 
och kommunerna så som närmare föreskrivs 
genom förordning 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-
dervisnings- och kulturministeriet och Fin-
lands Kommunförbund rf om hur kostnader-
na för förändringar i statsandelsåliggandena 
utvecklas och hur förändringar i statsandels-
åliggandena inverkar på bestämningsgrun-
derna och kostnaderna för statsandelar och 
statsunderstöd samt på de statsandelar och 
statsunderstöd som kan beviljas. 
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49 § 

Utbetalning av statsandelar och hemkom-
munsersättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansministeriet och undervisningsmini-

steriet ger in följande uppgifter till Service-
centret för statens ekonomi- och personalför-
valtning för utbetalning av de belopp som av-
ses 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 
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 av-
sedda statsandelsbeslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Utbetalning av statsandelar och hemkom-
munsersättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansministeriet och undervisnings- och 

kulturministeriet ger in följande uppgifter till 
Servicecentret för statens ekonomi- och per-
sonalförvaltning 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 §, 38 § 1—5 mom. som i samband 
med utbetalning av statsandel till kommuner-
na ska dras av för respektive kommun och 
om de hemkommunsersättningar enligt 37 § 
och 38 § 1—5 mom. samt 39 och 40 § som 
ska betalas till kommunen och andra utbild-
ningsanordnare, 

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. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
55 § 

Statsandelsprocent och kommunens självfi-
nansieringsandel 

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 
12—23 § och de bestämningsgrunder som 
avses i 24 och 25 § fördelas på så sätt att 
kommunernas statsandel är 34,11 procent 
(statsandelsprocent) och kommunernas själv-
finansieringsandel är 65,89 procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

55 § 

Statsandelsprocent och kommunens självfi-
nansieringsandel 

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 
12—23 § och de bestämningsgrunder som 
avses i 24 och 25 § fördelas på så sätt att 
kommunernas statsandel är 31,42 procent 
(statsandelsprocent) och kommunernas själv-
finansieringsandel är 68,58 procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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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 sådan information om kostnader för 
förskoleundervisningen och den grundläg-
gande utbildningen som undervisningsmini-
steriet har samlat in. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

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 sådan information om kostnader för 
förskoleundervisningen och den grundläg-
gande utbildningen som undervisnings- och 
kulturministeriet har samlat in. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den         20 . 

På den ersättning till kommunerna för för-
lust av skatteinkomster som beror på de änd-
ringar i skattegrunden som genomförs i be-
skattningen för 2010 och 2011 tillämpas de 
bestämmelser som gäller när denna lag trä-
der i kraft 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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2 

 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 8 § 

1 mom., 18 §, 23 § 2 mom., 24 § 2 och 6 mom., 25 § 4 mom., 26 § 4 mom., 27 § 1 och 
2 mom., 29, 30, 33 och 34 §, 35 § 1 mom., 37 § 2 mom., 40 §, 42 § 1 mom., 45 § 4 mom., 
49 § 2 mom., 50, 55 och 57 §, 58 § 2 mom., 59 § 1 mom., 61 § 3 mom., 62 § 1 och 3 mom. 
och 70 § samt  

fogas temporärt till lagen en ny 35 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, yr-

kesutbildning och yrkeshögskolor 

Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och yrkes-
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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 

yrkesutbildning och yrkeshögskolor 

Kommunens självfinansieringsandel av 
driftskostnaderna för gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och yrkes-
högskolor utgör 58,11 procent av det belopp 
som fås när det belopp som beräknats enligt 
2 och 3 mom. divideras med landets invånar-
antal och det därigenom erhållna beloppet 
multipliceras med kommunens invånarantal. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 § 

Finansiering av sådan utbildning enligt lagen 
om grundläggande utbildning som ordnas ut-

omlands 

För sådan utbildning som ordnas utomlands 
beviljas utbildningsanordnaren finansiering 
till ett belopp som fås när elevantalet multi-
pliceras med det grundpris som avses 54 § i 
lagen om statsandel för kommunal basservi-
ce, eller det nämnda grundpriset höjt eller 

18 § 

Finansiering av sådan utbildning enligt la-
gen om grundläggande utbildning som ord-

nas utomlands 

För sådan utbildning som ordnas utomlands 
beviljas utbildningsanordnaren finansiering 
till ett belopp som fås när elevantalet multi-
pliceras med det grundpris som avses i 54 § i 
lagen om statsandel för kommunal basservi-
ce, eller det nämnda grundpriset höjt eller 
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sänkt i enlighet med vad som bestäms genom 
förordning av statsrådet och undervisnings-
ministeriet. 

sänkt i enlighet med vad som bestäms genom 
förordning av statsrådet och undervisnings- 
och kulturministeriet. 

 
23 § 

Genomsnittliga priser per enhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 enhet 
och som läggs till grund för finansieringen 
sammanlagt motsvarar de belopp som beräk-
nas på basis av de genomsnittliga priserna per 
enhet. 

23 § 

Genomsnittliga priser per enhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Priserna per enhet bestäms av undervis-

nings- och kulturministeriet. De priser per 
enhet som avses i 24—26 § i denna lag be-
stäms så att de belopp som beräknas enligt 
priserna per enhet och som läggs till grund 
för finansieringen sammanlagt motsvarar de 
belopp som beräknas på basis av de genom-
snittliga priserna per enhet. 

 
24 § 

Priserna per enhet för gymnasier 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 kommu-
nen. För undervisning som ordnas utomlands 
bestäms priset per enhet genom att det ge-
nomsnittliga pris per enhet som föreskrivs för 
gymnasieutbildning enligt 23 § graderas i en-
lighet med vad som bestäms genom förord-
ning av statsrådet och vad undervisningsmini-
steriet föreskriver med stöd av förordningen. 
Undervisningsministeriet kan dessutom höja 
priset per enhet på grundval av en särskild ut-
bildningsuppgift som ålagts utbildningsan-
ordnaren eller av andra särskilda skäl. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

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 

24 § 

Priserna per enhet för gymnasier 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 kommu-
nen. För undervisning som ordnas utomlands 
bestäms priset per enhet genom att det ge-
nomsnittliga pris per enhet som föreskrivs för 
gymnasieutbildning enligt 23 § graderas i en-
lighet med vad som bestäms genom förord-
ning av statsrådet och vad undervisnings- och 
kulturministeriet föreskriver med stöd av för-
ordningen. Undervisnings- och kulturmini-
steriet kan dessutom höja priset per enhet på 
grundval av en särskild utbildningsuppgift 
som ålagts utbildningsanordnaren eller av 
andra särskilda skäl. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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 
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inte studerande som får gymnasieutbildning 
vid en internatskola. Undervisningsministeri-
et kan på grundval av en särskild utbildnings-
uppgift som påförts utbildningsanordnaren el-
ler av något annat särskilt skäl höja ett sådant 
pris per enhet som avses i detta moment. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

dock inte studerande som får gymnasieut-
bildning vid en internatskola. Undervisnings- 
och kulturministeriet kan på grundval av en 
särskild utbildningsuppgift som påförts ut-
bildningsanordnaren eller av något annat sär-
skilt skäl höja ett sådant pris per enhet som 
avses i detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
25 § 

Priserna per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 be-
räknas på basis av antalet studerande inom de 
olika utbildningsområdena och inom den ut-
bildning 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 utbild-
ningsanordnaren 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  

25 § 

Priserna per enhet för grundläggande yrkes-
utbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
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-
nings- och kulturministeriet kan dessutom på 
basis av en särskild utbildningsuppgift som 
ålagts utbildningsanordnaren eller av andra 
särskilda skäl höja priset per enhet. Genom 
förordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om beräknandet av priset per en-
het i enlighet med detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 § 

Priserna per enhet för yrkeshögskolor 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. 
— — — — — — — — — — — — — —  

26 § 

Priserna per enhet för yrkeshögskolor 

— — — — — — — — — — — — — —  
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-
nings- och kulturministeriet kan av särskilda 
skäl höja priset per enhet för en yrkeshögsko-
la. Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om beräknandet av 
priset per enhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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-
dervisnings- och kulturministeriet kan dess-
utom av särskilda skäl höja priset per enhet. 

Undervisnings- och kulturministeriet be-
stämmer årligen inom ramen för statsbudge-
ten priserna per enhet för sådan yrkesinriktad 
tilläggsutbildning som ordnas i form av läro-
avtalsutbildning, särskilt för utbildning som 
förbereder för en yrkesexamen eller special-
yrkesexamen och särskilt för annan yrkesin-
riktad tilläggsutbildning. De priser per enhet 
som avses i detta moment höjs i fråga om 
specialundervisning, i enlighet med vad som 
bestäms genom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
29 § 

Priserna per enhet för grundläggande utbild-
ning 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
de per elev bestämda priser per enhet som av-
ses i 11—14 och 18 §. 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
inom ramen för statsbudgeten priset för sådan 
flexibel grundläggande utbildning som avses i 
16 §. 
 
 
 
 
 

29 § 

Priserna per enhet för grundläggande ut-
bildning 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen de per elev bestämda priser per 
enhet som avses i 11—14 och 18 §. 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
priset för sådan flexibel grundläggande ut-
bildning som avses i 16 §. 
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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. 
 

30 § 

Priset per enhet för morgon- och eftermid-
dagsverksamhet 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
det per ledd timme bestämda priset per enhet 
för sådan morgon- och eftermiddagsverk-
samhet som avses i lagen om grundläggande 
utbildning. 
 

 
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 id-
rottsverksamhet. 
 

4 kap  

Priser per enhet för kulturverksamhet 

33 § 

Priset per enhet för idrottsverksamhet 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
det per kommuninvånare bestämda priset per 
enhet för idrottsverksamhet. 
 

 
34 § 

Priset per enhet för ungdomsarbete 

Undervisningsministeriet fastställer årligen 
inom ramen för statsbudgeten det pris per en-
het för ungdomsarbete som bestäms per 
kommuninvånare som inte har fyllt 29 år. 
 

34 § 

Priset per enhet för ungdomsarbete 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
det pris per enhet för ungdomsarbete som be-
stäms 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 föregår 
det då priset per enhet bestäms divideras med 
kulturinstitutionernas totala antal faktiska 
årsverken under samma kalenderår. Under-
visningsministeriet bestämmer priset per en-

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 föregår 
det då priset per enhet bestäms divideras med 
kulturinstitutionernas totala antal faktiska 
årsverken under samma kalenderår. Under-
visnings- och kulturministeriet bestämmer 
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het i enlighet med den beräknade kostnadsni-
vån för finansåret och så att de förändringar i 
verksamhetens omfattning och art som föran-
leds av statens åtgärder i tillämpliga delar be-
aktas i enlighet med vad som bestäms i 23 § 1 
mom. Som pris per enhet under andra år fast-
ställs det pris per enhet som fastställts för fö-
regående år justerat med de förändringar i 
kostnadsnivån samt i verksamhetens omfatt-
ning och art som avses i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

priset per enhet i enlighet med den beräknade 
kostnadsnivån för finansåret och så att de 
förändringar i verksamhetens omfattning och 
art som föranleds av statens åtgärder i till-
lämpliga delar beaktas i enlighet med vad 
som bestäms i 23 § 1 mom. Som pris per en-
het under andra år fastställs det pris per enhet 
som fastställts för föregående år justerat med 
förändringar i kostnadsnivån samt i verksam-
hetens omfattning och art. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 35 a § 

Beräkning av priset per enhet för museer, te-
atrar och orkestrar åren 2012—2015 

De pris per enhet som fastställs för 2012 
ska sänkas från de pris per enhet som beräk-
nas i enlighet med 35 § enligt följande: 

1) priset per enhet för museer med 9 460 
euro, 

2) priset per enhet för teatrar med 3 675 
euro och 

3) priset per enhet för orkestrar med 3 643 
euro. 

Priset per enhet för 2013—2015 ska be-
stämmas så att priset per enhet för föregåen-
de år, vilket inte har sänkts på basis av 
1 mom. i denna paragraf, justeras med för-
ändringar i kostnadsnivån samt i verksamhe-
tens omfattning och art enligt 35 § 1 mom. 
och det tal som då fås minskas med ett be-
lopp enligt 1 mom. i denna paragraf. 
 

 
37 § 

Projektplan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningsministeriet kan utfärda såda-

na bestämmelser om projektplanen och an-
sökningshandlingarna som gäller bedömning-
en av projektets funktionalitet, tekniska stan-
dard, säkerhet och energieffektivitet. 
 
 

37 § 

Projektplan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet kan 

utfärda sådana bestämmelser om projektpla-
nen och ansökningshandlingarna som gäller 
bedömningen av projektets funktionalitet, 
tekniska standard, säkerhet och energieffek-
tivitet. 
 

40 § 

Ansökan om statsunderstöd 

En ansökan om statsunderstöd för ett an-

40 § 

Ansökan om statsunderstöd 

En ansökan om statsunderstöd för ett an-
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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. 
 

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-
dervisnings- och kulturministeriet bestämmer 
något annat. En uppskattning av vid vilken 
tidpunkt projektet kan genomföras ska fogas 
till ansökan. 
 

 
 

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 genomfö-
ras under planeringsperioden, kalenderårsvis i 
den ordning som de ska genomföras, samt en 
beräkning av projektens statsunderstöd. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

42 § 

Finansieringsplan för anläggningsprojekt 

Undervisnings- och kulturministeriet utar-
betar årligen för de följande fyra åren en riks-
omfattande finansieringsplan för anlägg-
ningsprojekt som hänför sig till undervis-
nings- och kulturverksamhet. Finansierings-
planen omfattar de anläggningsprojekt som 
är ämnade att genomföras under planerings-
perioden, kalenderårsvis i den ordning som 
de ska genomföras, samt en beräkning av 
projektens statsunderstöd. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

45 § 

Statsunderstöd för undervisning på samiska 
och i samiska samt vissa andra statsunder-

stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av undervisningsmini-

steriet utfärdas närmare bestämmelser om 
grunderna för fastställandet av de statsunder-
stöd som avses i 2 och 3 mom. 
 

45 § 

Statsunderstöd för undervisning på samiska 
och i samiska samt vissa andra statsunder-

stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av undervisnings- och 

kulturministeriet utfärdas närmare bestäm-
melser om grunderna för fastställandet av de 
statsunderstöd som avses i 2 och 3 mom. 
 

 
 

 
 
 

49 § 

Fastställande av antalet prestationer som an-
vänds vid beräkning av finansieringen 

— — — — — — — — — — — — — —  

49 § 

Fastställande av antalet prestationer som 
används vid beräkning av finansieringen 

— — — — — — — — — — — — — —  
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Undervisningsministeriet kan vid faststäl-
landet av det antal studerandeårsverken som 
avses i 10 § 1 mom. och som läggs till grund 
för finansieringen av yrkesinriktad tilläggsut-
bildning ge utbildningsanordnaren anvisning-
ar i fråga om utbildningsutbudet. Vid faststäl-
landet av studerandeårsverkena för utbild-
ningsanordnarna ska ministeriet säkerställa 
att finansieringen för yrkesinriktad tilläggsut-
bildning i regionalt avseende fördelas jämlikt 
i enlighet med utbildningsbehovet. Innan mi-
nisteriet fattar beslut om huruvida en utbild-
ningsanordnare kan beviljas sådan finansie-
ring som grundar sig på antalet studerande-
årsverken, ska ett utlåtande av den behöriga 
närings-, trafik- och miljöcentralen inhämtas 
om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
vid fastställandet av det antal studerandeårs-
verken som avses i 10 § 1 mom. och som 
läggs till grund för finansieringen av yrkesin-
riktad tilläggsutbildning ge utbildningsan-
ordnaren anvisningar i fråga om utbildnings-
utbudet. Vid fastställandet av studerandeårs-
verkena för utbildningsanordnarna ska mini-
steriet säkerställa att finansieringen för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning i regionalt avseen-
de fördelas jämlikt i enlighet med utbild-
ningsbehovet. Innan ministeriet fattar beslut 
om huruvida en utbildningsanordnare kan 
beviljas sådan finansiering som grundar sig 
på antalet studerandeårsverken, ska ett utlå-
tande av den behöriga närings-, trafik- och 
miljöcentralen inhämtas om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
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 yrkeshögskolor, så 
att den överensstämmer med det genomsnitt-
liga antalet elever och studerande under fi-
nansåret. Finansieringen för grundläggande 
yrkesutbildning justeras dock så att den högst 
motsvarar det totala antal studerande som 
fastställts i tillståndet att ordna yrkesutbild-
ning. Finansieringen för grundläggande ut-
bildning, med undantag för sådana läroämnen 
inom den grundläggande utbildningen som 
avses i 13 § 3 mom. och sådan flexibel grund-
läggande utbildning som avses i 16 §, justeras 
i enlighet med det genomsnittliga elevantalet 
den 20 september det år som föregår finans-
året och elevantalet den 20 september under 
finansåret. 
 

50 § 

Beviljande och justering av finansiering 

Undervisnings- och kulturministeriet bevil-
jar utan ansökan 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 1922 § samt sådan fi-
nansiering för driftskostnader som avses i 
7 och 11—18 §. 

Undervisnings- och kulturministeriet juste-
rar före utgången av finansåret den finansie-
ring som beviljats enligt 1 mom., med undan-
tag för den finansiering som beviljats yrkes-
högskolor, så att den överensstämmer med 
det genomsnittliga antalet elever och stude-
rande under finansåret. Finansieringen för 
grundläggande yrkesutbildning justeras dock 
så att den högst motsvarar det totala antal 
studerande som fastställts i tillståndet att 
ordna yrkesutbildning. Finansieringen för 
grundläggande utbildning, med undantag för 
sådana läroämnen inom den grundläggande 
utbildningen som avses i 13 § 3 mom. och 
sådan flexibel grundläggande utbildning som 
avses i 16 §, justeras i enlighet med det ge-
nomsnittliga elevantalet den 20 september 
det år som föregår finansåret och elevantalet 
den 20 september under finansåret. 
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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). 
 

55 § 

Avgifter för stöduppgifter i anslutning till 
specialundervisning 

Undervisnings- och kulturministeriet beslu-
tar om de avgifter som tas ut för sådana stöd-
uppgifter i anslutning till specialundervis-
ningen som avses i 39 § i lagen om grund-
läggande utbildning, i enlighet med vad som 
bestäms om offentligrättsliga prestationer i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 
 

 
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-, trafik- 
och miljöcentralen statsbidragsmyndighet, i 
enlighet med vad som bestäms genom för-
ordning av statsrådet. Då undervisning ordnas 
utomlands är Nylands närings-, trafik- och 
miljöcentral behörig myndighet i ärenden 
som gäller anläggningsprojekt. 

 
I ärenden som gäller andra statsunderstöd är 

undervisningsministeriet, utbildningsstyrelsen 
eller närings-, trafik- och miljöcentralen 
statsbidragsmyndighet, i enlighet med vad 
som bestäms genom förordning av statsrådet. 
 

57 § 

Statsbidragsmyndigheten 

I ärenden som gäller sådana driftskostnader 
som avses i denna lag är undervisnings- och 
kulturministeriet statsbidragsmyndighet. 

I ärenden som gäller anläggningsprojekt är 
undervisnings- och kulturministeriet eller 
närings-, trafik- och miljöcentralen statsbi-
dragsmyndighet, i enlighet med vad som be-
stäms genom förordning av statsrådet. Då 
undervisning ordnas utomlands är Nylands 
närings-, trafik- och miljöcentral behörig 
myndighet i ärenden som gäller anläggnings-
projekt. 

I ärenden som gäller andra statsunderstöd 
är undervisnings- och kulturministeriet, ut-
bildningsstyrelsen eller närings-, trafik- och 
miljöcentralen statsbidragsmyndighet, i en-
lighet med vad som bestäms genom förord-
ning av statsrådet. 
 

 
 
 
 
 
 

58 § 

Tillställande och granskning av uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsbidragsmyndigheten beslutar om de 

granskningar av finansieringstagarens verk-
samhet och ekonomi som ska utföras för kon-

58 § 

Tillställande och granskning av uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsbidragsmyndigheten beslutar om de 

granskningar av finansieringstagarens verk-
samhet och ekonomi som ska utföras för 
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staterande av riktigheten av de uppgifter som 
avses i 1 mom. Undervisningsministeriet kan 
ge utbildningsstyrelsen i uppdrag att utföra 
granskningar. Statsbidragsmyndigheten kan 
även ge en utomstående revisor i uppdrag att 
utföra granskningar. Revisorn ska vara en så-
dan godkänd revisor eller revisionssam-
manslutning som avses i lagen om revisorer 
inom den offentliga förvaltningen och eko-
nomin (467/1999) eller i revisionslagen 
(459/2007). Revisorn ska vara tillräckligt för-
trogen med systemet för finansiering av ut-
bildnings- och kulturverksamhet. En revi-
sionssammanslutning ska utse en huvudan-
svarig revisor för granskningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

konstaterande av riktigheten av de uppgifter 
som avses i 1 mom. Undervisnings- och kul-
turministeriet kan ge utbildningsstyrelsen i 
uppdrag att utföra granskningar. Statsbi-
dragsmyndigheten kan även ge 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
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 
om priserna per enhet med Finlands Kom-
munförbund rf. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 § 

Förhandlingsförfarande 

Innan undervisnings- och kulturministeriet 
lägger fram sitt förslag till de anslag för 
statsandelar för driftskostnader som ska tas in 
i följande finansårs statsbudget ska ministeri-
et förhandla om priserna per enhet med Fin-
lands Kommunförbund rf. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
61 § 

Betalning av en utebliven förmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisningsministeriet kan besluta att en 

utebliven förmån betalas senare i samband 
med utbetalningen av följande statsandel. 
 

61 § 

Betalning av en utebliven förmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Undervisnings- och kulturministeriet 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 an-
ordnare 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 

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 
undervisnings- och kulturministeriet be-
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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. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Undervisningsministeriet kan besluta att en 
förmån som ska återbetalas avdras senare i 
samband med utbetalningen av följande års 
statsandel. 
 

stämma att det överbetalda beloppet ska åter-
betalas. På det belopp som ska återbetalas 
debiteras en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i 
räntelagen från ingången av den månad under 
vilken statsandelen har betalats. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
besluta att en förmån som ska återbetalas av-
dras senare i samband med utbetalningen av 
följande års statsandel. 
 

 
70 § 

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt 

Trots det som i 57 § 1 mom. bestäms om 
statsbidragsmyndigheten, svarar undervis-
ningsministeriet för statsbidragsmyndighetens 
uppgifter i fråga om sådana anläggningspro-
jekt för vilka ministeriet har beviljat statsan-
del före denna lags ikraftträdande. 
 

70 § 

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller 
anläggningsprojekt 

Trots bestämmelserna i 57 § 2 mom., sköter 
undervisnings- och kulturministeriet statsbi-
dragsmyndighetens uppgifter i fråga om så-
dana anläggningsprojekt för vilka ministeriet 
har beviljat statsandel eller statsunderstöd 
före denna lags ikraftträdande. 

Trots bestämmelserna i 1 mom., sköter när-
ings-, trafik- och miljöcentralen statsbi-
dragsmyndighetens uppgifter i ärenden som 
gäller återbetalning av statsandel eller stats-
understöd för anläggningsprojekt enligt de 
lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1–4 punkten 
samt i lagen om grundläggande utbildning, 
lagen om grundläggande konstundervisning 
och bibliotekslagen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . Lagens 

35 a § gäller till och med den 31 december 
2015. 

Om en åtgärd enligt 53 § 1 mom. har vid-
tagits eller en olycka enligt 53 § 2 mom. har 
inträffat innan denna lag träder i kraft, ska i 
stället för 70 § 2 mom. de bestämmelser till-
lämpas som gäller vid ikraftträdandet. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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