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Finansiering 
enligt pris per 

enhet till 
huvudmännen  

Den kalkylerade 
finansieringsgrunden 
- Gymnasier 
- Yrkesutbildning 
- Yrkeshögskolor 

 
 
 
 
 

Den kalkylerade statsandelsgrunden för kommunal basservice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsandelsfinansieringen 

Hälso- och 
sjukvård 

- åldersstruktur 
- särförhållanden 

  

Socialvård 
-  åldersstruktur 
- särförhållanden 

  

Förskoleundervisn. 
och grundläggande 

utbildning 
 - åldersstruktur (6-15-

åringar) 
- särförhållanden 

  
Kommunens självfinansieringsandel 

3 299,11 €/inv. 
 
 

 
Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 

 

Statsandelen för kommunal basservice (FM) 
Övriga statsandelar 
för undervisnings- 

och 
kulturverksamhet 

(UKM) 

Annan finansiering för 
undervisnings- och 
kulturverksamhet 

- Morgon- och 
eftermiddagsverksamhet 

- Fritt bildningsarbete 
- Museer, teatrar, orkestrar 
- Ungdomsarbete och idrott 

 

Kommunens 
självfinansieringsandel 

357,44 €/inv. 
 

Tilläggsfinansiering per 
elev för förskoleunderv. 

och grundl. utb. 

Allmän del, tilläggsdelar, minskningar och ökningar m.m. 

 
Statsandelsfinansieringen till kommunen 

 

Bibliotek, 
grundläggande 

konstundervisning 
och det allmänna 
kulturväsendet 

- 

+/- 

 +   

+ 

+/- 

+  + + 

Hemkommunsersättningar (utgifter och inkomster) för 
förskoleundervisning och grundläggande utbildning 

+/- 

- 

Statsbidrag till kommunerna 2014: 8,67 +  0,98 +   09,5 (md €) 
          FM:s andel   UKM:s andel  understöd 



| | | 

Varför förändras statsandelarna? 

Årliga förändringar i statsandelsfinansieringen 
1. Automatiska förändringar som baserar sig på lag 

» Förändringar i bestämningsfaktorerna, till exempel invånarantal och 
beskattningsuppgifter 

• t.ex. invånarantalet per åldersgrupp klarnar i mars 

• t.ex. de skatteuppgifter som används  vid beräkning av utjämningen slutliga i oktober–
november 

» Indexjustering enligt förändringar i kostnadsnivån  
• t.ex. prisindexet för basservice 2,4 % år 2014 
 

2. Andra förändringar som baserar sig på lag 
» Justering av kostnadsfördelningen  

• vart fjärde år: följande gång för år 2016 utgående från kostnaderna år 2013 
 

3. Förändringar som baserar sig på politiska beslut 
» Nya och utvidgade uppgifter som åläggs kommunerna genom lag  

• t.ex. år 2014 utveckling av social- och hälsovården (inkl. äldreomsorgslagen, utveckling av 
elev- och studerandevården samt övrig utveckling av social- och hälsovårdstjänsterna) – 
statsandelarna ökar med 79 miljoner euro 

» Utgiftsbesparingar i statsfinanserna 
• t.ex. år 2014 -362 mn €; -67 €/inv.; minskning av statsandelsprocenten med 1,4 %-enheter 

• t.ex. beslut om att inte indexjustera UKM:s statsandel år 2014 

» Övriga beslut 
• Kompensation för förlorade skatteintäkter via statsandelssystemet 

25.4.2013 
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Vad har beaktats i förhandskalkylerna? 
• Förändringen i kostnadsnivån: indexförhöjning på 2,4 % (+ 175 mn euro) 
• 31.12.2012 befolkningsuppgifter (Statistikcentralen) 

» Per kommun 
» Per åldersgrupp 
» Per språkgrupp (svenska, samiska, främmande språk) 
» Tätortsbefolkningens storlek 
» Invånarantal i kommunernas skärgårdsdelar 

• En del av bestämningsgrunderna har uppdaterats 
» Uppgifter om sysselsättningen (ANM) 
» Uppgifter om tvåspråkiga kommuner, skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde 
» Fjärrortstal och folktäthet 

• I grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning (7 701,20 €) har 
utöver indexförhöjningen beaktats den nya skyldigheten beträffande elevkårer 

• Preliminär uppgift om statsandelsutjämningen på basis av skatteinkomster 
» Beräknat enligt de uppskattade skatteinkomsterna för skatteåret 2012 utgående från statistiken över 

inkomstutvecklingen och finansministeriets beräkningar, uppgifter per 6/2013 

• Statsandelsnedskärning (-362 mn €), -67 €/inv. 
» Beslutet för år 2014 vid ramförhandlingarna 2012: -125 miljoner euro 
» Beslutet för år 2014 vid ramförhandlingarna 2013: -237 miljoner euro 

• Intäkterna från avfallsskatten (+70 mn €), +12,97 €/inv. 
• Kompensationen för förlorade skatteinkomster år 2014 per kommun 
• Finansieringen av datasystemsprojekt 
• Uppgifter om anordnarna av grundläggande konstundervisning enligt enkäten om 

hemkommunsersättningar 31.12.2012 
 

25.4.2013 

De senaste uppdateringarna har markerats med orange 
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Vad har inte beaktats i 
förhandskalkylerna? 

• Följande bestämningsgrunder (för social- och hälsovården) 
» Dagvårdskoefficienten (arbetskraften inom förädling och service, Statistikcentralen) 
» Barnskyddskoefficienten (omhändertagna 31.12.2012 i ett tvärsnitt, THL) 
» Handikappkoefficienten (FPA) 
» Sjukfrekvenskoefficienten (invalidpensionärer, Pensionsskyddscentralen) 
» Befolkningen i skärgårdsdelar (allmänna delen), ingår i kalkylerna 19.6.2013 
» Dessa uppgifter har ändå beaktats i kalkylerna på 2013 års nivå 

• Nya och utvidgade uppgifter (+79 mn €) 
» Åtgärder för utveckling av social- och hälsovården (inkl. äldreomsorgslagen, 

utveckling av elev- och studerandevården samt övrig utveckling av social- och 
hälsovårdstjänsterna) ökar statsandelarna med 79 miljoner euro år 2014. 

» I grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning (7 701,20 €) har 
utöver indexförhöjningen beaktats den nya skyldigheten beträffande elevkårer, ingår i 
kalkylerna 19.6.2013 

• Kompensationen för förlorade skatteinkomster (+96 miljoner euro, 
kommunspecifik), ingår i kalkylen 19.6.2013 

• De slutliga beskattningsuppgifterna 2012 
• (Hemkommunsersättningar) 

 

25.4.2013 

De senaste uppdateringarna har markerats med orange 
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Statsandelarna 2014 (2013) 
- preliminära uppgifter 19.6.2013 

• Statsandelsprocenten 29,53 % (30,96 %) 

» Innan nya och utvidgade uppgifter beaktats (effekt 
+0,08 procentenheter?) 

• Kommunens självfinansieringsandel 3 299,21 €/inv.  

 (3 136,92 €/inv.) 

» Självfinansieringsandelen ändras när den kalkylerade 
grunden och/eller statsandelsprocenten ändras 

• Den kalkylerade statsandelsgrunden 25,3 md € 
(24,4 md €) 

» varav statens andel 7,46 md € (7,56 md €) och 

» kommunernas andel 17,8 md € (16,9 md €) 

 

25.4.2013 
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Statsandelsfinansiering för 
undervisnings- och kulturverksamhet 

• År 2014 görs ingen indexjustering 
(ramförhandlingsbeslut 21.3.2013) 

• Antalet prestationer (elevantal) samlas i regel in 
20.9.2013 

 

För tillfället görs uppskattningar bäst 
utgående från nivån år 2013 

 

• Finansieringsandelen per invånare år 2013 = 
357,44 euro 

25.4.2013 
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Kommuner Samkommuner Privata 

Finansieringen av grundläggande 
yrkesutbildning, gymnasieutbildning och 

yrkeshögskoleutbildning 2013 

Statens andel 
av finansieringen 

1 384 miljoner euro 

Kommunernas andel 
av finansieringen 

1 920 miljoner euro 

41,89 % 58,11 % 

I finansieringen enligt pris per enhet till 
utbildningsanordnarna/huvudmännen ingår kommunernas 

finansieringsandel 

3 304  
mn € 

25.4.2013 

357,44 €/inv. 
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Vilka förändringar är ännu att vänta 
under 2013? 

• Indexet (2,4 %) ändras under året  
De grundpriser som beräkningen bygger på ändras  

De kalkylerade kostnaderna ändras (social- och hälsovård) 

• Skatteuppgifterna 2012 uppdateras  
 Utjämningen ändras 

• Inverkan av nya och utvidgade uppgifter (+79 mn €, 
0,08 %-enh.) beaktas i kalkylen 
 De kalkylerade kostnaderna ändras (social- och hälsovård), 
likaså statsandelsprocenten 

• De uppgifter om bestämningsgrunderna som 
saknas uppdateras 
 De kalkylerade kostnaderna ändras (social- och hälsovård) 

25.4.2013 
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Statsandelarna under ramperioden? 

25.4.2013 

Förändring i statsandelsindex 2012–2017 
 (källa: basserviceprogrammet) 

Statsandelsnedskärningarnas inverkan, €/inv. 2012–2017 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uusi leikkaus ko. vuodelle, 

milj. euroa -631 -125 -362 -188 -40 -50

Uusi leikkaus ko. vuodelle, 

euroa/asukas -118 -23 -67 -35 -7 -9

2014 

Bestämningsgrunderna, ändringar i kommunernas uppgifter, 
statsandelskompensation...  

Statsandelsindex: 

Förändring i kostnadsnivån, prognos 

Förändring i kostnadsnivån, budg.prop. 

- innehåller indexjustering 

Förändring i kostnadsnivån 

 

Ny nedskärning för året i fråga, 

mn € 

Ny nedskärning för året i fråga, 

euro/inv. 



-631 -631 -631 -631 -631 -631 

-125 -125 -125 -125 -125 
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Regeringsprogrammets och ramförhandlingarnas 
(22.3.2012 och 21.3.2013) inverkan på 

 statsandelen för kommunal basservice, mn € 

Besluten minskar  
statsandelen under 
regeringsperioden (år 2015) 
med 1,3 md €, dvs. 16 % 

Ramförhandlingarna 3/2012 

Ramförhandlingarna 3/2013 

Regeringsprogrammet (2011):  

Tillfällig ändring 

av statsandelsprocenten  

-631 miljoner euro  

-118 €/inv. -23 €/inv. -67 €/inv. -67 €/inv. 
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