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BESLUT OM STATSANDEL FÖR KOMMUNAL BASSERVICE OCH OM UTJÄMNING AV
STATSANDELEN TILL KOMMUNERNA PÄ BASIS AV SKATTEINKOMSTERNA ÄR 2019

Statsandelen för kommunal basservice utgörs av:
Enligt 5 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) ut
görs statsandelen för kommunal basservice av följande statsandelsgrunder:
1) de kalkylerade kostnadema för statsandelsäligganden enligt 1 § 1 mom.
och
2) grundema för bestämmande av tilläggsdelar för kommuner inom samernas hembygdsomräde och fjärrorter samt pä basis av självförsörjningsgraden i fräga om arbetsplatser.
Kommunen beviljas i statsandel för kostnadema för ordnande av de statsan
delsäligganden som avses i 1 § ett belopp som fas när de kalkylerade kostnader som bestäms enligt 6-13 § adderas och kommunens själv-finansieringsandel enligt 56 § dras av frän summan. Är 2019 uppgär kommunemas
självfinansieringsandel tili 3 524,51 euro per invänare Tili det belopp som
fas pä detta sätt läggs de i 26-28 § avsedda tilläggsdelama för fjärrorter, pä
basis av självförsörjningsgraden i fräga om arbetsplatser och för kommuner
inom samemas hembygdsomräde.
Statsandelen för kommunal basservice höjs och minskas med poster som
avses i 7 kap. i lagen. Dessa poster är
utjämning av statsandelen pä basis av skatteinkomstema,
neutralisering av ändringen av utjämning av statsandelen pä basis av
skatteinkomstema (mellan kommunema och staten),
utjämning tili följd av ändringen av statsandelssystemet är 2010,
beaktande av arbetsmarknadsstöd och utkomststöd i statsandelen,
utjämning tili följd av ändringen av arbetsmarknadsstöd är 2015,
beaktande av skattelättnader i statsandelen,
överföring av landskapsförbundens anslag
minskning i anslutning tili FPA-överföringen av det gmndläggande
utkomststödet
- minskning i anslutning tili konkurrenskraftspaketet
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minskning av pensionsstödet (minskning av statsandelama som har
ett samband med pensionsstödet) ooh
tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen tili kommunema.

Utjämning av statsandelen pä basis av kommunemas skatteinkomster:
Enligt 29 § i lagen om statsandel för kommunal basservice beviljas kommunema en ökning av statsandelen pä basis av skatteinkomstema (utjämningstillägg), om kommunens kalkylerade skatteinkomst per invänare är mindre
än det belopp som fas genom att alla kommuners sammanräknade kalkyle
rade skatteinkomster divideras med kommunemas sammanräknade invänarantal (utjämningsgräns). Kommunen fär i utjämningstillägg 80 procent av
skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skattein
komst per invänare.
Om kommunens kalkylerade skatteinkomst per invänare överskrider utjämningsgränsen, görs ett utjämningsavdrag frän kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 30 procent av det belopp per invänare som överskrider ut
jämningsgränsen adderat med den överskjutande delens naturliga logaritm.
Den naturliga logaritmen omvandlas tili procentenheter.
Om de sammanlagda utjämningstilläggen tili kommunema är större än utjämningsavdragen för kommimemas statsandelar, avdras ett eurobelopp frän
kommunemas statsandelar som motsvarar denna skillnad. Om de samman
lagda utjämningsavdragen för kommunemas statsandelar är större än utjäm
ningstilläggen tili kommunema, höjs kommunemas statsandelar med ett
eurobelopp som motsvarar denna skillnad. Minskningen eller höjningen av
statsandelen per invänare är lika stor för alla kommuner.
Vid beräkningen av det belopp med vilket statsandelen tili kommunema höjs
eller minskas beaktas inte de kommimsammanslagningar som ska genomföras i början av finansäret.
Vid beräkningen av kommunens kalkylerade skatteinkomst beaktas kommunalskatten och kommunens andel av samfimdsskatten (samfimdsskatt). Vid
beräkningen av den kalkylerade skatteinkomsten beaktas dessutom 50 pro
cent av den kalkylerade fastighetsskatt för kämkraftverk som avses i 14 § 1
mom. i fastighetsskattelagen (654/1992). Närmare bestämmelser om de skat
teinkomster som ska beaktas vid utjämning av statsandelen pä basis av skat
teinkomstema utfärdas genom förordning av statsrädet.
Befogenhet:
Enligt 48 § beviljar finansministeriet statsandel för kommunal basservice
och beslutar om utjämning av statsandelen pä basis av skatteinkomstema.
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Finansministeriet har idag med stöd av 48 § i lagen om statsandel för kom
munal basservice beviljat kommunema statsandelar för kommunal basservice och beslutat om utjämning av statsandelen pä basis av skatteinkomstema för är 2019 säsom anges i bilaga 1.
Beloppet av och beräkningsgrundema för den beviljade statsandelen samt
beräkningsgrundema för utjämningen av statsandelen framgär för berörda
kommuners del frän finansministeriets webplats, www.vm.fi/kunta_asiat.

Helsingfors, den 28 december 2018

Kommun- och reformminister

Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman

Ville Salonen

Anvisning om rättelseyrkande:
Om en kommun inte nöjer sig med ett beslut av Finansministeriet som gäller beviljande av statsandel för kommunal basservice eller utjämning av
statsandelen pä basis av kommunemas skatteinkomster, har kommunen
med stöd av 64 § i lagen om statsandel för kommunal Service rätt att inom
tre mänader frän delgivandet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyr
kande hos Finansministeriet. Anvisningen om rättelseyrkande finns i bilaga
2 tili detta beslut.
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