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Med denna kalkyleringsmodell kan den enskilda kommunen räkna ut storleken på 
statsandelsfinansieringen.  
 
Kalkyleringsmodellen har flera användningsändamål 
 
Kalkyleringsmodellen för kommunens statsandelsfinansiering är ett utmärkt stöd vid  
ekonomiplanens beredningsarbete eftersom den uppdateras enligt de förhandsuppgifter som 
utkommer redan på sommaren före räkenskapsåret. Vid ifyllandet av kalkyleringsmodellen kan man 
samtidigt uppdatera sina kunskaper i statsandelssystemet. Användaren får en helhetsbild av hela 
statsandelsfinansieringen då man metodiskt går igenom samtliga delar. 
 
Kalkyleringsmodellen är ett praktiskt hjälpmedel vid jämförandet av olika räkenskapsår. 
Kalkyleringsmodellen kan också användas vid utformandet  av olika skenarier och exempelvis vid 
granskandet av hur olika yttre förändringar inverkar på den enskilda kommunens statsandelar. 
Intressanta frågeställningar är  t.ex befolkningsunderlagets (åldersstrukturens) inverkan på 
statsandelarna samt hur förändringarna i arbetskraften, sjukfrekvensen och t.ex.antalet  
omhändertagana barn inverkar på statsandelen. 
 
Kalkylmodellens färgkoder hjälper till att få en helhetsbild av hela statsandelssystemet 
 
Kommunens statsandelsfinansiering består av två delar: Kommunvisa statstandelar för kommunal 
basservice och Utbildning och kulturverksamhetens statsandelar enligt Lag om finansiering av 
utbildning- och kulturverksamhet (1705/2009). Statsandelsfinansieringens båda delar innehåller sin 
egna kalkylmässiga grund och kommunens självfinansieringsdel. Utbetalningen av statsandelarna 
sker centraliserat före den 11:e dagen varje månad. Vid uppskattandet av kommunens totala 
statsandelsfinansiering skall båda av de ovannämnda delarna av statsandelsfinansieringen beaktas.  
 
De kalkylerade kostnaderna  (som står som grund för statsandelen) samt de övriga delfaktorerna i 
statsandelsfinansieringen finns i egna tabeller i kalkyleringsmodellen. Kommunens statsandelar som 
innefattar basservicens statsandelar har markerats med grön bakgrundsfärg nere vid tabellväljarna .  
Tabellerna som har anknytning till utbildningen och kulturverksamheten har markerats med blå färg 
vid  tabellväljarna . Från de blåa och de gröna tabellerna överförs informationen automatiskt till 
tabellväljaren "Sammandrag"som har markerats med orange färg.  Tabellen"Sammandrag" 
presenterar den sammanlagda statsandelsfinansieringen.  
 
Kalkyleringsmodellen består av tio tabeller: 
1. Ifyllnadsanvisningar 
2. Sammandrag 
3. Social- och hälsovård 
4. Förskole- och grundutbildning samt kultur 
5. Allmän del och tillägg 
6. Minskningar och ökningar i statsandelen 
7. Utjämning som systemändringen medför  
8. Hemkommunsersättningar 
9. Utbildning och kultur, övriga statsandelar 
9. Gymnasium 
 
Genom att fylla i och/eller granska uppgifterna i de färglagda cellerna i de ovannämnda tio tabellerna 
beräknar kalkyleringsmodellen statsandelen för den enskilda kommunen. De färglagda cellerna utgör 
grunden för statsandelen (befolknings-, demografi -samt övriga  
 



grunden för statsandelen (befolknings-, demografi -samt övriga  
 
definitionsfaktorer) och kalkylbladets tabeller kan även användas separat , t.ex. vid uträknandet av 
social- och hälsovårdens kalkylmässiga kostnader samt gymnasiers enhetspris. 
  
Vänligen notera att tabellerna också innehåller tilläggsuppgifter som har tillsatts med kommentar -
verktyget vid presenterandet av statsandelen. Dessa celler har en röd triangel i det övre hörnet. 
Kommentarerna kan läsas genom att man föra musen på ifrågavarande cell (på finska, men kan 
översättas enligt behov). 
 
Sammandrag 
Sammandrag -tabellen är markerad med orange bakgrundsfärg  nedan vid tabellväljarna. 
Informationen från de blåa och de gröna tabellerna överförs automatiskt till de gula cellerna i 
sammandrag -tabellen. 
  
Kommunvisa stastandelar för kommunal basservice (statsandelar i en enda penningström) 
Tabellerna som behandlar de kommunvisa statsandelarna för kommunal basservice är markerade 
med grön bakgrundsfärg vid tabellväljaren.Kalkyleringsmodellen räknar ut de kalkylmässiga 
kostnaderna för social - och hälsovården, förskolan och den grundläggande utbildningen samt för 
biblioteken. Kalkylmodellen räknar även  kulturverksamhetens och den konstnärliga 
grundutbildningens kalkylmässiga grunder (som baserar sig på invånarantalet)  samt den allmänna 
delen, tilläggsdelarna, avdragen och tilläggen i statsandelarna samt hemkommunsersättningarna (när 
uppgifterna fylls i de gula cellerna i respektive tabell). 
 
Då man använder kalkyleringsmodellen lönar det sig att granskariktigheten i de nationella 
uppgifterna (t.ex. baspriserna). Detta är vikigt eftersom de nationella uppgifterna uppdateras 
regelbundet under beräkningarnas framskridande innan inledningen av räkenskapsåret. 
 
Vid beräknandet av hemkommunersättningen anges antalet 6-15 åringar som utför utbildningsplikten 
i annan kommun än den egna hemkommunen, enligt åldersgrupp och hemkommun i respektive 
tabell  (enligt uppgifter från enkäten om hemkommunsersättning den 31.12). 
Hemkommunsersättningens allmänna delar  finns i tabellen "Hemkommunsersättningar". För de 6-15 
-åringar som saknar hemkommun betalar staten hemkommunersättningen och som grunddel i 
hemkommunsersättningen fungerar utbildningsarrngörens hemkommun (eller alternativt  
kommunen där den privata skolan är belägen). 
 
Utbildning och kulturverksamhetens statsandelar 
En del av statsandelsfinansieringen delas ut på basen av Lag om finansiering av utbildning- och 
kulturverksamhet (1705/2009). Den i eurobelopp största andelen av statsandelsfinansieringen inom 
utbildning- och kulturverksamheten utgörs av andra gradens utbildningsarrangörer samt 
utbetalningen till yrkeshögskolorna enligt huvudmannens enhetsprisfinansiering.  
 
Till statsandelsfinansieringen av  utbildning- och kulturverksamheten räknas även förskole- och 
grundutbildningens elevbaserade finansierade tillägg  (bl.a. för handikappade- och vid tilläggs- och 
ämnesstudier) samt statsandelsfinansiering för övrig utbildning- och kulturverksamhet (t.ex. 
statsandelar för morgon- och eftermiddagsverksamhet, motion, ungdomsarbete, muséer, teatrar och 
orkestrar). Statsandelarna för utbildnings- och kulturverksamheten är markerade med blå färg nere 
vid tabellväljarna. Undervisnings- och kulturministeriets enskilda beslut  gällande stöd och tillägg 
berörs inte i kalkyleringsmodellen. Till dessa räknas bl.a. separata tillägg för landsbyggds- och 
centralbiblioteken samt specialbidragen. 
 
 Till uppehållarna av den yrkesmässiga utbildningen och yrkeshögskolorna utbetalas 
enhetsprisfinansiering enligt beräkningsmodellen som finns på Kommunförbundets internetsidor. (se 
Beräkningsmodell åt huvudmannen).   
 


