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2017 års statsandelar
9.11.2016

Utvecklingschef Sanna Lehtonen

Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi

p. 050-575 9090

Statsandelen för kommunal
basservice som en del av 
kommunernas statsandelssystem

• Statsunderstöden till kommunerna 
uppgår år 2017 till 10,3 miljoner 
euro, varav statsandelen för 
kommunal basservice utgör 8,5 Md. 
euro eller över 80 %

• I statsandelen för kommunal 
basservice ingår vid sidan om social-
och hälsovården även förskola och 
grundläggande utbildning, bibliotek, 
allmän kulturverksamhet och 
grundläggande konstundervisning

• Statsandelsfinansieringen är inte
öronmärkt

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Övriga statsunder-
stöd 1,8 Md. euro 

Statsandel för kommunal
basservice 8,5 Md. euro 
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Sammandrag: 
Statsandelsprocenten 2017

• Statsandelsprocenten sjunker med
0,38 % procentenheter och är
25,23 % år 2017 (25,61 år 2016)

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)

• Självfinansieringsandelar
• FM 3 620 €/invånare 3620,04

• UKM 260 €/invånare

Kommunvisa preliminära
statsandelsberäkningar 2017

• Version 9.11.2016:
Kommunförbundets preliminära beräkningar

 Mycket nära de slutliga uppgifterna

• 2016 års kommunindelning

• Följande uppdatering i november-december

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016
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Uppdatering 9.11.2016:

• Utjämning av statsandelen på basis av 
skatteinkomsterna har uppdaterats med
Skatteförvaltningens slutliga beskattningsuppgifter per 
28.10.2016

• Uppgifter om förtida arbetspensionerade har 
uppdaterats till sjukfrekevens –koefficienten

• Befolkningsantalen i skärgårdsdelkommuner har 
uppdaterats för ifrågavarande kriterium 
(skärgårdsdelkommun)

• Kriteriet för utbildningsbakgrund har uppdaterats till 
”övriga kalkylerade kostnader” 

• Uppgifter om självförsörjningsgrad har uppdaterats 
till tilläggsdelarna

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Uppdatering 14.9.2016:

• De viktigaste uppdateringarna i septembers version är
» Konkurrenskraftsavtalet -356 milj. €, -65,22 €/inv.

» Kompensering av förlorade skatteinkomster +395 milj. € 
(kommunvis fördelning)

» Finansiering av pensionsstödsförnyelsen (”Lex Lindström”)
avdras från statsandelen, -33 milj. euro, -6,05 €/inv.

• Indexhöjningen ändrad +0,9 %  -0,7 %

• Dessutom har nya kriteriet skärgårdsdelkommun
uppdaterats
» Kalkylerad kostnader 10 milj. euro åt 40 kommuner

• Även de nyaste utjämningsuppgifterna
(Skatteförvaltningen 12.9.2016) 

KL / Sanna Lehtonen 30.9.2016
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Statsandelar

Kommunens statsandel består alltid av två
delar:
1. Statsandel för kommunal basservice (L 1704/2009)

2. Statsandelsfinansiering som regleras i lagen om 
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
(L 1705/2009) 

 Systemets båda delar skall tas i 
beaktande

Vid budgetberedningen, vid uppskattandet av statsandelarna, vid 
jämförelseberäkningar, inkomst-utgifts –jämförelser, vid avtal mellan 
kommuner osv.

KL / Sanna Lehtonen 30.9.2016

Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 (1/8)

I kalkylen har beaktats

• Kompensering av förlorade
skatteinkomster, sammanlagt +395 milj. €

» Tillsatts kommunvis i rätt storlekar

» Delvis som en följd av konkurrenskraftsavtalet, dels
kompenserade skattebortfall via andra delar av 
statsandelssystemet

• Statsandelsminskningen som beror på
konkurrenskraftsavtalet -356 milj. euro

» Avdragits i €/invånare (65,24 €/inv.)

• …

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)
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Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 (2/8)
I kalkylen har beaktats…
• …
• Finansieringen av det grundläggande utkomststödet 

överförs till FPA
» Kostnaden försvinner i sin helhet
» Statens andel på 50 % av det grundläggande utkomststödet 

försvinner
» Kommunernas finansiering på 50 % borttas genom 

minskandet av statsandelar
» Beräkningsgrund hälften av 2014 års grundläggande 

utkomststöd; sml. -331 milj. euroa (fördelningen
kommunvis)

» Besparing av kommunernas förvaltningskostnader som 
basbeloppet för utkomststödet medför, -31 milj. euro    
(effekt på statsandelsprocenten -0,06 %-enheter) 

• …

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)

Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 (3/8)

I kalkylen har beaktats…

• …

• Pensionsstödsförnyelsens finansiering (”Lex 
Lindström”) minskas från statsandelen

» Minskning -15 milj. euro, -2,75 €/inv.

• Som nytt kriterium har tillsatts / återförts
skärgårdsdelkommun –kriteriet

» Som kalkylerade kostnader 10 miljoner euro till 40 
kommuner

» Finansieras inom systemet på bekostnad av kriteriet
utbildningsbakgrund

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)
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Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 (4/8)

I kalkylen har beaktats

• …

• Statsandelsnedskärningar till år 2017

» Föregående regeringens beslut att skära ned 
statsandelar, -50 milj. euro (-0,19 %-enheter)

» Ramförhandlingens tilläggsnedskärning(0,85 %),         
-75 milj. euro (-0,28 %-enheter)

 Sammanlagt -125 milj. euro tas i beaktande i 

statsandelsprocenten (-0,46 %-enh.), effekten €/inv. 
lika stor (-22,86 €/inv.) i alla kommuner

• …

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)

Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 (5/8)

I kalkylen har beaktats

• …

• Förändringarna i kommunernas uppgifter och
förpliktelser år 2017

• …

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)
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KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Änringarna i uppgifterna och
förpliktelserna år 2017

ÄNDRINGAR I KOMMUNERNAS UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER +10

   Utvecklandet av närståendevården +75

   Utvecklandet av familjevården +15

   Hemvården för äldre och tjänster i veteranernas hem +4,8

   Besparingarna inom utvecklingen av närstående- och familjevården -30

   Justeringen av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen -6,3

   Ändringen i äldreomsorgslagen -6,9

   Effektiviserad organisering av den specialiserade sjukvården -19

   Förnyandet av joursystemen -2,0

   Förändring av stöd för privat vård -0,15

   Förändringen i den subjektiva rätten till småbarnspedagogik -9,2

   Förändringen i förhållandet mellan barn över 3 år och antalet pedagoger 9,4

   Tandvården för vuxna  -1,3

   Överföring av konsumentsäkerhetstillsynen från kommunerna och regionför- -0,43

   valtningsverken till Säkerhets- och kemikalieverket fr.o.m. den 1 maj 2016 

   (överföring till moment 32.40.05)

Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 (6/8)

I kalkylen har beaktats

• …

• Beräkningsgrunderna har uppdaterats:
» Befolkningsuppgifterna per 31.12.2015 (Statistikcentralen) 

åldersgruppsvis och språkgruppsvis

» Sjukdomarnas antal år 2015 (FPA) för beräknandet av 
sjuklighetskoefficienten,

» Arbetslösas antal (ANM) för beräknandet av 
arbetslöshetskoefficienten,

» Befolkingsmängder för skärgårdsdelkommuner (SC)

» Uppgifter för koefficienten avsides läge för åren 2017-2022

» Antalet personer som arbetar inom området (SC) till
koefficenten självförsörjningsgrad

• …

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)
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Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 (7/8)

I kalkylen har beaktats

• …

• Till prisen har beaktats

» granskningen av kostnaderna mellan stat och
kommunerna vars effekt på statsandelen är +34 milj. 
euro

» Indexförhöjning (-0,7 %) har förts till priset, effekt -50 
miljoner euro

• …

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)

Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 (8/8)

I kalkylen har beaktats

• …

• Slutliga utjämningen för år 2017 som beräknats
1.11.2017
» Skatteförvaltningens slutliga skatteuppgifter per 

28.10.2016 

• 2015 års övergångsutjämning

» +/-180 €/inv. år 2017

» sml. 55 kommuner

• Minskandet av den yrkesmässiga utbildningens 
finansieringsandelar -190 milj. euro, -34,81 
€/invånare

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

- 50 euro/inv. år 2015 

- 100 euro/inv. år 2016

- 180 euro/inv. år 2017

- 260 euro/inv. år 2018

- 380 euro/inv. år 2019

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)



11.11.2016

9

Preliminär kalkyl 11.9.2016:

OBS! Förändring under år 2016

I kalkylen har beaktats

• Förändring under år 2016 som berör 
statsandelsfinansieringen år 2016
» Utvecklandet av närstående- och familjevården, avdrag 

och tillägg, netto +38 milj. euro; åldersgruppsvisa 
baspriser ändras, nettoeffekt på statsandelsprocenten 
+0,14 %-enheter.

» Tas i beaktande i statsandelsutbetalningen för år 2016 
som görs på hösten 2016

• …

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016

Ändring av statsandelsprocenten SA-%

Statsandelsbeslut för år 2016 (30.12.2015) 25,47%

Till.budg. 2016:närstående-/familjevård +0,14 %

= Statsandelsprocent efter detta 25,61 %

Statsandel för 

kommunal basservice

(FM)

Beslut 28.9.2016

Preliminär kalkyl 9.11.2016:

Statsandelar 2017 

I kalkylen har ännu inte beaktats

• Förändringar i statsandelsfinansiering som regleras i lagen 
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
» Uppskattningen om kommunens självfinansieringsandel år 2017 är

260 €/inv.

• Kommunsammanslagningarna
» Eurajoki-Luvia

» Kuopio-Juankoski

KL / Sanna Lehtonen 9.11.2016
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Hemkommunsersättningens
grunddel 2017

• Uppskattning (31.8.2016) över
hemkommunsersättningens grunddel för år
2017 är 6 574 €/elev (6 694 år 2016)

• Hemkommunsersättningens grunddel sjunker
pga. negativ indexjustering (-0,7 %)

• De kommunvisa elevantalen för står som grund
för hemkommunsersättningsinkomsterna och –
utgifterna fås av Sanna Lehtonen 

KL / Sanna Lehtonen 16.9.2016

Tilläggsinformation fås av:

KL / Sanna Lehtonen 30.9.2016
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