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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att kostnads-

fördelningen mellan staten och kommunerna 
i fråga om den kommunala social- och hälso-
vården enligt lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården ändras 
så, att statens andel av driftskostnaderna för 
social- och hälsovården 2007 höjs från 33,32 
procent till 33,88 procent. Kommunernas an-

del av dessa kostnader sjunker då i motsva-
rande mån från 66,68 procent till 66,12 pro-
cent. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2007. 

————— 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och de vikt igaste  för-
s lagen 

Staten och kommunerna deltar i finansie-
ringen av de kommunala tjänsterna i enlighet 
med kommunernas statsandelssystem. Kom-
munernas statsandelssystem består av en 
övergripande lagstiftning för tre förvalt-
ningsområden. Inrikesministeriet ansvarar 
enligt lagen om statsandelar till kommunerna 
(1147/1996) för den allmänna statsandelen 
till kommunerna, en utjämning av statsande-
larna baserad på skatteinkomsterna och ett 
finansieringsstöd som efter prövning beviljas 
kommuner som på grund av främst exceptio-
nella eller tillfälliga kommunalekonomiska 
svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt 
stöd. De övriga beståndsdelarna i statsandels-
systemet är statsandelen enligt lagen om pla-
nering av och statsandel för social- och häl-
sovården (733/1992) samt statsfinansiering 
inom undervisningsministeriets förvaltnings-
område enligt lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet 
(635/1998) och lagen om fritt bildningsarbete 

(632/1998).  
Trots avvikelserna i fråga om beräknings-

grunderna för statsandelssystemet inom de 
olika sektorerna är den statliga finansiering 
som grundar sig på statsandelssystemet över-
gripande pengar som inte är anvisade för nå-
got visst ändamål, och kommunerna beslutar 
själva om den interna allokeringen av dessa 
pengar. De sektorsvisa statsandelarna står 
även i övrigt i nära samband med varandra, 
speciellt via utjämningen av statsandelar ut-
ifrån kommunens skatteinkomster samt ju-
steringen av kostnadsfördelningen mellan 
staten och kommunerna.  

I propositionen föreslås att statsandelspro-
centen för driftskostnaderna för social- och 
hälsovården justeras. Det föreslås att statsan-
delen för driftskostnaderna för social- och 
hälsovården höjs med 0,56 procentenheter 
huvudsakligen för att målen för det nationella 
hälso- och sjukvårdsprojektet och utveck-
lingsprojektet för det sociala området skall 
uppnås. I propositionen föreslås att statsan-
delsprocenten höjs från nuvarande 33,32 pro-
cent till 33,88 procent 2007.  
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2.  Föreslagna ändringar  

Det föreslås att 18 § 1 mom. i lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården ändras så, att statsandelsprocen-
ten för social- och hälsovården höjs med 
0,56 procentenheter. Den föreslagna höjning-
en är avsedd som kompensation för att själv-
risken för boendeutgifterna inom utkomst-
stödet slopades den 1 september 2006 och 
som stöd för att målen för det nationella häl-
so- och sjukvårdsprojektet och för utveck-
lingsprojektet för det sociala området skall 
uppnås. Höjningen hänför sig i huvudsak till 
förverkligandet av målen för det nationella 
hälso- och sjukvårdsprojektet. Till dessa hör 
bl.a. bedömning av behovet av vård på jäm-
lika grunder, säkerställande av tillgången till 
vård, verkställande av planerna för arbetsför-
delning och samarbete inom den specialise-
rade sjukvården, stärkande av primärvårdens 
ställning inom hälso- och sjukvårdens servi-
cesystem samt utvecklande av informations-
system. Fokus inom utvecklingsprojektet för 
det sociala området ligger 2007 på att slutfö-
ra åtgärderna för att målen inom projektet 
skall uppnås, på att sprida resultaten och på 
att utvärdera projektet. 

Enligt propositionen höjs statsandelen för 
driftskostnaderna för social- och hälsovården 
från 33,32 procent till 33,88 procent. Kom-
munernas andel av dessa kostnader sjunker 
då i motsvarande mån från 66,68 procent till 
66,12 procent. 

 
3.  Proposi t ionens ekonomiska 

konsekvenser 

Vid dimensioneringen av anslaget för 

statsandelar för kommunernas driftskostna-
der för social- och hälsovården har ett tillägg 
om ca 70 miljoner euro beaktats med anled-
ning av lagändringen. Av anslagsökningen 
hänför sig 12,8 miljoner euro till en kompen-
sation för att självrisken för boendeutgifterna 
inom utkomststödet har slopats och 
50 miljoner euro till genomförandet av det 
nationella hälso- och sjukvårdsprojektet samt 
närmare åtta miljoner euro till genomföran-
det av utvecklingsprojektet för det sociala 
området. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. 
 
5.  Samband med andra proposi -

t ioner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
 
6.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007.  

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Som en åtgärd som verkställigheten av lagen 
förutsätter fastställs grunderna för statsande-
len 2007 hösten 2006 under förutsättning att 
lagen träder i kraft vid ingången av 2007. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 18 § 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) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1220/2005, som följer: 
 

18 § 

Statsandel för kommunernas driftskostnader 
för social- och hälsovården 

Kostnaderna för den kommunala social- 
och hälsovården fördelas 2007 mellan kom-
munerna och staten så att kommunernas an-

del av de kostnader som bestäms enligt den-
na lag är 66,12 procent och statens andel 
33,88 procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
————— 

Helsingfors den 12 september 2006  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Omsorgsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 18 § 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) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1220/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 § 

Statsandel för kommunernas driftskostna-
der för social- och hälsovården 

Kostnaderna för den kommunala social- 
och hälsovården fördelas 2006 och 2007 
mellan kommunerna och staten så att kom-
munernas andel av de kostnader som be-
stäms enligt denna lag är 66,68 procent och 
statens andel 33,32 procent.  
 

18 § 

Statsandel för kommunernas driftskostna-
der för social- och hälsovården 

Kostnaderna för den kommunala social- 
och hälsovården fördelas 2007 mellan kom-
munerna och staten så att kommunernas an-
del av de kostnader som bestäms enligt den-
na lag är 66,12 procent och statens andel 
33,88 procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 


