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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården ändras så att kommunens själv-
finansieringsandel sänks för genomförandet 
av en skattekompensation. 

Propositionen hänför sig till det förhand-

lingsresultat som den 29 november 2004 
uppnåddes om den inkomstpolitiska uppgö-
relsen och till budgetpropositionen för 2005. 
Propositionen avses bli behandlad i samband 
med budgetpropositionen. Den föreslagna la-
gen avses träda i kraft vid ingången av 2005. 

————— 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

I 17 § i lagen om planering av och statsan-
del för social- och hälsovården (733/1992) 
föreskrivs om kommunens självfinansie-
ringsandel och i 18 § om bibehållande av 
kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna. 

Kostnaderna för social- och hälsovården 
fördelas mellan kommunerna och staten så 
att kommunernas andel av de driftskostnader 
för social- och hälsovården som bestäms en-
ligt denna lag är 68,18 % och statens andel 
31,82 % år 2004. I riksdagen behandlas som 
bäst regeringens proposition med förslag till 
lagar om ändring av 30 § i lagen om statsan-
delar till kommunerna och av vissa andra la-
gar (RP 181/2004). I propositionen föreslås 
att kommunernas andel av driftskostnaderna 
för social- och hälsovården sänks med 
1,17 % till 67,01 % och att statens andel på 
motsvarande sätt skall stiga till 32,99 %. 

Statsandelen för driftskostnaderna för den 
kommunala social- och hälsovården utgör 
skillnaden mellan de för kommunen fast-
ställda kalkylerade kostnaderna och kommu-
nens självfinansieringsandel. I 17 § i lagen 
om planering av och statsandel för social- 

och hälsovården föreskrivs om kommunens 
självfinansieringsandel. Kommunens självfi-
nansieringsandel uträknas genom att den 
självfinansieringsandel som fastställts per in-
vånare multipliceras med kommunens invå-
narantal. Den självfinansieringsandel till fast 
belopp som fastställts per invånare bestäms 
årligen i statsrådets förordning om resurser 
för social- och hälsovården. Självfinansie-
ringsandelen per invånare fås genom att alla 
kommuners kalkylerade kostnader för social- 
och hälsovården adderas och genom att här-
ifrån dras av den statsandel som bestäms en-
ligt det procenttal som anges i 18 § i lagen 
om planering av och statsandel för social- 
och hälsovården.  

När kommunens ovan konstaterade självfi-
nansieringsandel räknas ut skall bestämmel-
sen om höjning av kommunens självfinansie-
ringsandel i 45 a § i lagen om planering av 
och statsandel för social- och hälsovården 
beaktas. Med stöd av denna bestämmelse har 
kommunens finansieringsandel inom social- 
och hälsovårdsväsendet höjts i samband med 
vissa enskilda reformer. Bestämmelsen träd-
de ursprungligen i kraft i samband med sam-
ordningen av bostadsbidrag och utkomststöd. 
Syftet med bestämmelsen har varit att 
genomföra en kostnadsneutral finansierings-
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lösning i förhållandet staten-kommunerna i 
samband med enskilda reformer. 

I denna proposition föreslås att 45 a § i la-
gen om planering av och statsandel för soci-
al- och hälsovården, som gäller höjning av 
kommunens självfinansieringsandel, ändras 
så att kommunens självfinansieringsandel 
sänks med 23,30 euro per kommuninvånare 
för genomförandet av en skattekompensa-
tion. 
 
2.  Ekonomiska konsekvenser  

Beskattningen lindras år 2005. I anslutning 
till den inkomstpolitiska uppgörelsen genom-
förs detta genom att förvärvsinkomstavdraget 
i kommunalbeskattningen höjs och statens 
inkomstskatteskala lindras. Kommunerna får 
kompensation för skatteintäktsbortfallen till 

följd av höjningen av förvärvsinkomstavdra-
get genom att statsandelarna för social- och 
hälsovården höjs. Statsandelarna höjs med 
121 miljoner euro år 2005. 

För kommunerna innebär den föreslagna 
ändringen att kommunens självfinansierings-
andel minskar med 23,30 euro per kommun-
invånare. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
 
4.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 
2005. 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälso-

vården (733/1992) rubriken för 45 a § och 45 a § 3 mom., sådana de lyder i lag 1409/2001, 
och 

fogas till 45 a §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1409/2001 och 1187/2002, ett nytt 
2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 585/2002, som följer: 
 

45 a § 

Höjning och sänkning av kommunens självfi-
nansieringsandel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kommunens självfinansieringsandel per 

invånare, om vilken föreskrivs i 17 §, sänks 

med 23,30 euro per kommuninvånare för ge-
nomförandet av en skattekompensation. 

Höjningen och sänkningen av självfinansi-
eringsandelen skall beaktas till ovan nämnt 
belopp vid senare justeringar av kostnadsför-
delningen mellan staten och kommunerna. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 

————— 

Helsingfors den 3 december 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Omsorgsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälso-

vården (733/1992) rubriken för 45 a § och 45 a § 3 mom., sådana de lyder i lag 1409/2001, 
och 

fogas till 45 a §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1409/2001 och 1187/2002, ett nytt 
2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 585/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

45 a § 

Höjning av kommunens självfinansierings-
andel 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

Höjningen av självfinansieringsandelen 
skall beaktas till ovan nämnt belopp vid se-
nare justeringar av kostnadsfördelningen 
mellan staten och kommunerna. 

45 a § 

Höjning och sänkning av kommunens 
självfinansieringsandel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kommunens självfinansieringsandel per 

invånare, om vilken föreskrivs i 17 §, sänks 
med 23,30 euro per kommuninvånare för 
genomförandet av en skattekompensation. 

Höjningen och sänkningen av självfinan-
sieringsandelen skall beaktas till ovan 
nämnt belopp vid senare justeringar av 
kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2005. 
——— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


