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L a g

478/2013

om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunindelningslagen (1698/2009) lagens rubrik, 2 §, 4 § 1 och 4 mom., 8 §

1 mom. 8 och 9 punkten, 8 § 3 mom., 11 § 1 mom., 18 § 1 mom. och 53 § 2 mom. samt
fogas till lagen temporärt ett nytt 1 a kap., till 8 § 1 mom. en ny 10 punkt och temporärt en

ny 11 punkt, till 8 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom., det ändrade 3 mom. och det
nuvarande 4 mom. blir 3—5 mom., till 15 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 16 a §, till 18 § ett
nytt 3 mom., till 29 § temporärt ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom
lag 479/2013 , till lagen temporärt ett nytt 9 kap. i stället för det 9 kap. som upphävts genom
lag 479/2013 och till lagen temporärt en ny 59 § i stället för den 59 § som upphävts genom lag
479/2013 , som följer:

Kommunstrukturlag

2 §

Målen för utvecklande av
kommunindelningen

När kommunindelningen utvecklas är må-
let en kommunstruktur som är livskraftig och
regionalt enhetlig och har en fungerande
samhällsstruktur, och som stärker förutsätt-
ningarna för kommuninvånarnas självsty-
relse. Målet är också att en kommun ska
bestå av en pendlingsregion eller någon an-
nan sådan funktionell helhet som har ekono-

miska förutsättningar och på personella resur-
ser grundade förutsättningar att svara för ord-
nandet och finansieringen av servicen för
kommuninvånarna och för en tillräcklig egen
serviceproduktion.

4 §

Förutsättningar för en ändring
i kommunindelningen

Kommunindelningen kan ändras, om änd-
ringen främjar de mål för utvecklande av
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kommunindelningen som avses i 2 § samt
förbättrar

1) kommunens funktionella och ekono-
miska förutsättningar att svara för ordnandet
och produktionen av service eller främjar
kommunens funktionsförmåga i övrigt,

2) servicen eller levnadsförhållandena för
invånarna i området,

3) verksamhetsmöjligheterna för näring-
arna i området, eller

4) samhällsstrukturens funktionsduglighet
i området.
— — — — — — — — — — — — —

När kommunindelningen ändras ska i
språkligt hänseende förenliga områden efter-
strävas så att den finskspråkiga och den
svenskspråkiga befolkningens rätt att erhålla
tjänster på det egna språket tillgodoses enligt
lika grunder. När kommunindelningen ändras
ska samernas språkliga rättigheter beaktas
liksom samernas rätt att såsom urfolk bevara
och utveckla sitt språk och sin kultur samt
samernas språkliga och kulturella autonomi
inom sitt hembygdsområde.

1 a kap.

Genomförande av
kommunstrukturreformen

4 a §

Målet för kommunstrukturreformen

Detta kapitel innehåller bestämmelser om
grunderna för och förfarandena vid reformen
av kommunstrukturen under åren
2013—2016. Bestämmelser om ekonomiskt
stöd till kommunerna i anslutning till genom-
förandet av kommunstrukturreformen finns i
9 kap.

Syftet med kommunstrukturreformen är att
utveckla kommunstrukturen i enlighet med
de mål som anges i 2 § och i synnerhet att
stärka kommunernas förutsättningar att ordna
service på lika villkor, att förenhetliga sam-
hällsstrukturen och att stärka den kommunala
självstyrelsen. Syftet är dessutom att stärka
kommunernas förmåga att i huvudsak själva
svara för serviceproduktionen samt deras för-
måga att utnyttja marknaden.

4 b §

Utredningsskyldighet

En kommun ska tillsammans med andra
kommuner i enlighet med utredningskriteri-
erna i 4 c–4 f § utreda en kommunsamman-
slagning som uppfyller förutsättningarna för
en ändring i kommunindelningen enligt 4 §.

Även om kommunen inte enligt 1 mom. är
skyldig att utreda en sammanslagning av kom-
muner, ska den delta i en sammanslagnings-
utredning, om en sådan i 2 § avsedd funktio-
nell helhet som uppfyller utredningskriteri-
erna inte kan uppnås på något annat sätt.

Om en kommun som skulle bilda en funk-
tionell helhet med en angränsande kommun
håller på att bli utanför sammanslagningsut-
redningarna, ska dessa kommuner gemen-
samt utreda en sammanslagning av kommu-
nerna eller den förstnämnda kommunen tas
med i den utredning som den senare kommu-
nen deltar i.

Målet för sammanslagningsutredningen är
en framställning enligt 6 § om sammanslag-
ning av kommuner och ett anknytande sam-
manslagningsavtal enligt 8 §. Utredningen
ska alltid inbegripa åtminstone en plan för
hur förvaltningen och servicen ska ordnas
samt servicen produceras på utredningsområ-
det, en utredning om sammanslagningens
konsekvenser för kommunernas samarbete,
en redogörelse för den ekonomiska situatio-
nen, en bedömning av hur invånarnas möjlig-
heter att delta och påverka samt närdemokrati
ska förverkligas samt en detaljerad bedöm-
ning av fördelarna och nackdelarna med en
kommunsammanslagning. I en utredning som
gäller en tvåspråkig kommun och en kom-
mun inom samernas hembygdsområde ska
det bedömas hur de språkliga rättigheterna
tillgodoses. Beslut om utredningen fattas i
kommunernas fullmäktige.

4 c §

Befolkningsunderlag som krävs för servicen

En kommun med mindre än 20 000 invå-
nare ska tillsammans med andra kommuner
utreda en sammanslagning enligt servicekri-
teriet i ett område

1) som har ett tillräckligt befolkningsun-
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derlag med tanke på ordnandet, finansie-
ringen och utvecklandet av servicen samt har
förmåga till en tillräcklig egen servicepro-
duktion,

2) där det särskilt med tanke på ordnandet
av social- och hälsovården finns åtminstone
cirka 20 000 invånare, samt

3) där det med tanke på ordnandet av en
högklassig och likvärdig grundläggande ut-
bildning finns åtminstone ungefär 50 barn i
ålderskategorin under 1 år.

4 d §

Självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplat-
ser samt pendling och samhällsstruktur

En kommun ska utreda en sammanslag-
ning av kommuner, om

1) mindre än 80 procent av kommunens
arbetande befolkning har sin arbetsplats inom
kommunen (kriteriet för självförsörjnings-
grad i fråga om arbetsplatser), samt

2) minst 35 procent av kommunens arbe-
tande befolkning i en kommun som hör till
pendlingsregionen kring Tammerfors, Åbo,
Uleåborg, Lahtis, Jyväskylä eller Kuopio och
minst 25 procent i kommuner som hör till
andra pendlingsregioner arbetar inom pend-
lingsregionens centralkommun (pendlingskri-
teriet).

En kommun har dock utredningsskyldighet
enligt samhällsstrukturkriteriet, om en enhet-
lig central tätort i kommunen eller i en an-
gränsande kommun sträcker sig över kom-
mungränsen eller en närliggande tätort som
ansluter sig till den centrala tätorten sträcker
sig över kommungränsen, eller om tillväxt-
trycket på den centrala tätorten i en annan
kommun i betydande utsträckning berör en
närliggande tätort inom kommunens område.

Om kommunerna enligt pendlingskriteriet
eller samhällsstrukturkriteriet utgör ett enhet-
ligt område, ska de gemensamt utreda en
sammanslagning av kommunerna.

4 e §

Helsingfors metropolområde

Kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda,
Grankulla, Kyrkslätt, Hyvinge, Borgnäs,

Tusby, Kervo, Träskända, Nurmijärvi, Mänt-
sälä, Sibbo och Vichtis ska med avvikelse
från vad som föreskrivs i 4 d § utreda en
sammanslagning på områden som har ett be-
tydande behov av en enhetligare samhälls-
struktur på grund av en gemensam central
tätort och dess tillväxttryck och som bildar en
funktionell helhet samt är motiverade med
avseende på områdets helhet.

På de kommuner som nämns i 1 mom.
tillämpas inte vad som i 4 g § föreskrivs om
avvikelse från utredningsområdet. De ska
delta i sammanslagningsutredningar med an-
dra kommuner, om det behövs för att bilda en
funktionell helhet.

I en sammanslagningsutredning, i vilken
en kommun som nämns i 1 mom. deltar, ska
utöver det som föreskrivs i 4 b § 4 mom.
bedömas förhållandet mellan en kommun-
sammanslagning och behovet av en metro-
polförvaltning särskilt utifrån en enhetlig
samhällsstruktur, kollektivtrafiken och den
sociala bostadsproduktionen.

4 f §

Kommunens ekonomiska situation

En kommun ska utreda en sammanslag-
ning av kommuner enligt det ekonomiska kri-
teriet, om de ekonomiska nyckeltal som be-
skriver tillräckligheten eller soliditeten i
kommunens finansiering uppfyller minst ett
av följande villkor:

1) i kommunens senast godkända bokslut
och i det föregående bokslutet underskrids de
gränsvärden som utgör förutsättning för ut-
värderingsförfarande för en kommun som be-
finner sig i en speciellt svår ekonomisk ställ-
ning enligt 63 a § i lagen om statsandel för
kommunal basservice (1704/2009),

2) i kommunens senast godkända bokslut
och i de två föregående boksluten uppnås
fyra av de sex gränsvärden som utgör förut-
sättning för utvärderingsförfarande för en
kommun som befinner sig i en speciellt svår
ekonomisk ställning enligt 63 a § i lagen om
statsandel för kommunal basservice, eller

3) underskottet i balansräkningen enligt
kommunens senast godkända bokslut per in-
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vånare är minst 500 euro och balansräk-
ningen i de två föregående boksluten uppvi-
sar underskott.

4 g §

Avvikelse från utredningsområdet

Avvikelse från ett utredningsområde som
följer av utredningskriterierna i 4 c § och
4 d § 3 mom. kan göras, om utredningsområ-
det har tillräckliga förutsättningar att svara
för ordnandet och produktionen av lagstad-
gad service, och

1) det område som avviker från utred-
ningskriterierna utgör en alternativ funktio-
nell helhet som uppfyller målen för utveck-
lande av kommunindelningen i 2 § och förut-
sättningarna för en ändring i kommunindel-
ningen i 4 §,

2) det på grund av särskilt gles bosättning
inte är möjligt att bilda en funktionell helhet
på något annat sätt,

3) en avvikelse behövs för att trygga de
språkliga rättigheterna för de finskspråkiga
eller de svenskspråkiga invånarna, eller

4) en avvikelse behövs för att trygga sam-
ernas rättigheter till sitt språk och sin kultur.

Avvikelse från utredningsområdet får dock
inte göras på de grunder som avses i 1 mom.
1 och 2 punkten, om avvikelsen hindrar andra
kommuner från att bilda en funktionell hel-
het.

Med särskilt gles bosättning i 1 mom.
2 punkten avses en kommun vars fjärrortstal
enligt 8 § i lagen om statsandel för kommu-
nal basservice är 1,00 eller större.

4 h §

Tidsfrist för utredningarna och uppföljning

Varje kommun ska senast den 30 novem-
ber 2013 anmäla till ministeriet med vilken
eller vilka kommuner den utreder en kom-
munsammanslagning i enlighet med 4 b §.

Närmare bestämmelser om innehållet i den
anmälan som avses i 1 mom. får utfärdas
genom förordning av finansministeriet.

Kommunerna ska göra en sammanslag-

ningsutredning enligt 4 b § och med stöd av
den en eventuell sammanslagningsframställ-
ning senast sex månader från det att detta
moment har trätt i kraft.

Ministeriet kan på ansökan av en kommun
förlänga den tidsfrist som avses i 3 mom. på
grundval av att sammanslagningsutredningen
är omfattande eller på annat sätt särskilt krä-
vande. Ändring i ministeriets beslut får sökas
på det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996).

4 i §

Beslut om avvikelse från utredningsområdet

Ministeriet kan medge avvikelse från ett
utredningsområde som följer av det service-
kriterium som avses i 4 c §. Ministeriet kan
fatta beslut om avvikelse från utredningsom-
rådet efter ansökan från en kommun eller
flera kommuner gemensamt eller på initiativ
av ministeriet. Beslutet kan fattas på initiativ
av ministeriet endast om kommunernas an-
sökningar avviker från varandra, eller om en
del av kommunerna i området har ansökt om
avvikelse och det för att bilda ett utrednings-
område som uppfyller servicekriteriet krävs
att också en sådan kommun som inte ansökt
om avvikelse deltar.

Om en kommun ansöker om avvikelse från
ett utredningsområde som avses i 4 d §
3 mom., kan ministeriet bestämma att det på
området ska genomföras en särskild kom-
munindelningsutredning enligt 4 kap. Då fat-
tas inget separat beslut om avvikelse från
utredningsområdet. Vid en särskild kommun-
indelningsutredning kan alternativa funktio-
nella helheter utredas.

Innan ministeriet fattar ett beslut enligt
1 mom. ska det förhandla med de kommuner
som beslutet gäller.

Ministeriets beslut enligt 1 mom. får över-
klagas på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. Beslutet får verkställas
innan det har vunnit laga kraft. Beslutet får
dock inte börja verkställas, om högsta för-
valtningsdomstolen förbjuder verkställighe-
ten.
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4 j §

Förordnande av särskild kommunindelnings-
utredning

Ministeriet kan, utöver vad som föreskrivs
i 4 i § 2 mom. och 4 kap., vid behov be-
stämma att det ska genomföras en särskild
kommunindelningsutredning på ett område
som uppfyller förutsättningarna i 4 §, om inte
kommunen senast sex månader efter det att
denna paragraf har trätt i kraft har gjort en
sammanslagningsframställning.

4 k §

Personalens ställning i reformen

Den sammanslagningsutredning som avses
i 4 b § bereds i samarbete med företrädare för
personalen i kommunerna.

Bestämmelser om personalens deltagande i
beredningen av en framställning som gäller
ändring i kommunindelningen finns i 7 och
12 §. Bestämmelser om personalens ställning
vid ändringar i kommunindelningen finns i
29 §.

8 §

Sammanslagningsavtal

Kommunerna upprättar ett avtal om sam-
manslagningen av kommunerna där de ska
komma överens om åtminstone
— — — — — — — — — — — — —

8) principerna för samordningen av servi-
cesystemen och ordnandet av närservicen i de
kommuner som går samman,

9) de allmänna principerna för skötseln av
ekonomin i den nya kommunen,

10) hur invånarnas möjligheter att påverka
och delta samt närdemokratin ska förverkli-
gas i den nya kommunen, samt

11) enligt vilka principer det sammanslag-
ningsunderstöd som avses i 42 a § ska använ-
das för det ändamål som anges i 3 mom. i
den paragrafen.

Om en sammanslagning gäller en tvåsprå-
kig kommun, ska kommunerna i samman-
slagningsavtalet komma överens om enligt
vilka principer servicen och förvaltningen i
den nya kommunen ska ordnas för att de

finskspråkiga och de svenskspråkiga invånar-
nas språkliga rättigheter ska tryggas.
— — — — — — — — — — — — —

Om avsikten är att i samband med sam-
manslagningen av kommunerna ge den nya
kommunen ett namn som inte tidigare har
varit namnet på någon kommun, ska utlå-
tande om namnet inhämtas hos Institutet för
de inhemska språken innan sammanslag-
ningsavtalet godkänns. Utlåtandet ska fogas
till sammanslagningsavtalet.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Inledande

En framställning om att en del av en kom-
mun ska överföras till en annan kommun kan
göras av fullmäktige i en kommun som be-
rörs av ändringen, av kommunernas fullmäk-
tige gemensamt, av en kommunmedlem eller
av ministeriet. Kommunens eller kommuner-
nas framställning ska lämnas till ministeriet.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Förordnande av särskild
kommunindelningsutredning

— — — — — — — — — — — — —
En särskild kommunindelningsutredning

för en kommun som befinner sig i en speciellt
svår ekonomisk ställning och som omfattats
av ett sådant förfarande som avses i 63 a § i
lagen om statsandel för kommunal basservice
kan även inledas på förslag av den utvärde-
ringsgrupp som avses i 2 mom. i den paragra-
fen.

16 a §

Utredning för en kommun som befinner sig i
en speciellt svår ekonomisk ställning

Vid en särskild kommunindelningsutred-
ning för en kommun som befinner sig i en
speciellt svår ekonomisk ställning ska kom-
munindelningsutredaren för fullmäktige i de
kommuner som deltar lägga fram ett förslag
till en kommunsammanslagning samt till ett
avtal om kommunsammanslagning.
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Kommunindelningsutredarens förslag till
kommunsammanslagning kan gälla

1) sammanslagning av den kommun som
befinner sig i en speciellt svår ekonomisk
ställning med en befintlig kommun,

2) delning av området för den kommun
som befinner sig i en speciellt svår ekono-
misk ställning mellan två eller flera kommu-
ner, eller

3) sammanslagning av fler än två kommu-
ner.

Utöver det som nämns i 2 mom. kan utre-
darens förslag gälla överföring av en del av
kommunen till en annan kommun.

Om fullmäktige i alla de kommuner som
berörs av en ändring godkänner utredarens
förslag, gör kommunerna en gemensam fram-
ställning till ministeriet om en ändring i kom-
munindelningen i enlighet med utredarens
förslag. I annat fall lämnar utredaren sin
framställning om ändring i kommunindel-
ningen till ministeriet.

18 §

Förutsättningar för beslutsfattande när
kommuner sammanslås

Statsrådet kan besluta om en sammanslag-
ning av kommuner på gemensam framställ-
ning från fullmäktige i de kommuner som går
samman. Kommunernas framställning om
sammanslagning av kommunerna kan förkas-
tas om ändringen i kommunindelningen up-
penbarligen skulle strida mot förutsättning-
arna för en ändring i kommunindelningen
enligt 4 §.
— — — — — — — — — — — — —

Statsrådet kan på den framställning av
kommunindelningsutredaren som avses i
16 a § besluta om en ändring i kommunindel-
ningen för en kommun som befinner sig i en
speciellt svår ekonomisk ställning trots mot-
stånd från fullmäktige i den eller de kommu-
ner som berörs av ändringen, om ändringen
är nödvändig för att trygga den lagstadgade
servicen för invånarna i den kommun som
befinner sig i en speciellt svår ekonomisk
ställning och förutsättningarna för en ändring
i kommunindelningen enligt 4 § uppfylls.

29 §

Personalens ställning

— — — — — — — — — — — — —
Vid ändringar i kommunindelningen som

träder i kraft vid ingången av åren
2014—2017 och där personalen övergår i
anställning hos en sådan ny eller annan kom-
mun som avses i 3 § har arbetsgivaren inte
rätt att säga upp ett anställningsförhållande
av ekonomiska orsaker eller av produktions-
orsaker enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen
(55/2001) eller 37 § i lagen om kommunala
tjänsteinnehavare (304/2003). En arbetsta-
gare eller tjänsteinnehavare kan dock sägas
upp om han eller hon vägrar att ta emot en ny
arbetsuppgift eller tjänst enligt 7 kap. 4 § i
arbetsavtalslagen eller 37 § i lagen om kom-
munala tjänsteinnehavare, som arbetsgivaren
erbjuder honom eller henne. Detta förbud
gäller samtliga kommuner som berörs av
ändringen i kommunindelningen och gäller i
fem år från det att ändringen i kommunindel-
ningen har trätt i kraft.

9 kap.

Ekonomiskt stöd för
kommunsammanslagningar

41 §

Kostnader för sammanslagningsutredning

Till en kommun betalas understöd för kost-
naderna för en sammanslagningsutredning
som genomförs på ett utredningsområde som
följer av utredningskriterierna i 4 c—4 e §
eller på ett område som med stöd av ett beslut
av ministeriet enligt 4 i § 1 mom. avviker
från dessa.

Till en kommun betalas understöd för ut-
redning av hur ekonomin kan saneras i den
nya kommunen, om en kommun som uppfyl-
ler det ekonomiska kriteriet enligt 4 f § deltar
i sammanslagningsutredningen.

Beslut om understöd enligt 1 och 2 mom.
fattas av ministeriet. På understödet tillämpas
vad som föreskrivs i statsunderstödslagen
(688/2001).

Kostnaderna för en särskild kommunindel-
ningsutredning som ministeriet bestämmer
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om betalas i enlighet med 16 § 6 mom. av
statens medel.

42 §

Sammanslagningsunderstöd

När kommuner går samman betalas ett
sammanslagningsunderstöd till den nya kom-
mun som bildas. För att sammanslagningsun-
derstöd ska erhållas krävs det

1) att den nya kommunen överensstämmer
med ett utredningsområde som följer av ut-
redningskriterierna i 4 c—4 e §,

2) i fråga om ett område som avses i 4 d §
3 mom., att den nya kommunen omfattar en
centralkommun inom pendlingsregionen,

3) att sammanslagningen genomförs med
stöd av ett sådant beslut av ministeriet som
avses i 4 i § eller på basis av en särskild
kommunindelningsutredning, eller

4) att den nya kommunen omfattar en
kommun som befinner sig i en speciellt svår
ekonomisk ställning enligt 4 f § 1 punkten.

För att sammanslagningsunderstöd ska be-
talas krävs det dessutom att kommunsam-
manslagningen träder i kraft senast 2017 och
att kommunerna har gjort en sammanslag-
ningsframställning enligt 6 § senast vid den
tidpunkt som avses i 4 h § 3 eller 4 mom.

För att sammanslagningsunderstöd ska be-
talas för kommunsammanslagningar som trä-
der i kraft åren 2014 och 2015 förutsätts att
framställningen om kommunsammanslagning
har gjorts före den tidpunkt som avses i 5 § 3
mom.

42 a §

Betalning och användning av
sammanslagningsunderstöd

Sammanslagningsunderstödet består av en
grunddel, som bestäms enligt antalet kommu-
ner som sammanslås och deras invånarantal,
samt en tilläggsdel.

Sammanslagningsunderstödet betalas un-
der tre år. Av understödet betalas 40 procent
det år då ändringen träder i kraft och 30
procent under vart och ett av de följande två
åren.

Sammanslagningsunderstödet ska använ-

das till nödvändiga kostnader för samman-
slagningen, utvecklande av servicesystemet i
den nya kommunen och förbättrande av ser-
vicens produktivitet eller för att stärka ekono-
min i den nya kommunen. Före utgången av
året efter det sista året sammanslagningsun-
derstödet betalas ut ska kommunen lämna
ministeriet en redogörelse för användningen
av sammanslagningsunderstödet, inklusive
ett uttalande av revisorn. På återkrav av sam-
manslagningsunderstöd tillämpas statsunder-
stödslagen.

Ändras kommunindelningen under betal-
ningsperioden för sammanslagningsunderstö-
det så att kommunerna skulle vara berätti-
gade till nytt understöd, beräknas understödet
som om även en tidigare genomförd ändring i
kommunindelningen skulle ha genomförts
samtidigt som den senast genomförda änd-
ringen. Skillnaden mellan det understöd som
betalas på grundval av en tidigare genomförd
ändring och det omräknade understödet beta-
las det år då den senast genomförda änd-
ringen i kommunindelningen träder i kraft
och de två följande åren på det sätt som
bestäms i 2 mom.

Ministeriet betalar ut understödet årligen
före utgången av juni månad. Om flera kom-
muner än en får understöd fördelas understö-
det mellan kommunerna i förhållande till an-
talet invånare som överförs till respektive
kommun. Respektive kommuns andel beräk-
nas på det eurobelopp som kommunen skulle
ha betalats i sammanslagningsunderstöd, om
den kommun som upplöses skulle ha anslutits
helt och hållet till kommunen i fråga. Som
kommunens invånarantal används invånaran-
talet enligt 80 § 6 punkten i lagen om befolk-
ningsdatasystemet och Befolkningsregister-
centralens certifikattjänster (661/2009) vid
ingången av året före det år då ändringen i
kommunindelningen träder i kraft.

43 §

Sammanslagningsunderstödets grunddel och
tilläggsdel

Sammanslagningsunderstödets grunddel
bestäms utifrån antalet kommuner som deltar
i sammanslagningen och deras invånarantal
som följer:

7478/2013



Invånarantal under 20 000 20 000—49 999 50 000—80 000 över 80 000
Antal kommuner
2 2 000 000 euro 3 000 000 euro 3 500 000 euro 4 000 000 euro
3—4 3 000 000 euro 4 500 000 euro 5 000 000 euro 6 000 000 euro
5—6 4 000 000 euro 5 500 000 euro 6 500 000 euro 8 000 000 euro
över 6 5 000 000 euro 7 000 000 euro 8 000 000 euro 10 000 000 euro

Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel
betalas vid en sådan ändring i kommunindel-
ningen i vilken en eller flera kommuner som
uppfyller det ekonomiska kriteriet enligt 4 f §
deltar. Tillläggsdelen är 150 euro per invå-
nare i den kommun som uppfyller det
nämnda kriteriet och högst en miljon euro per
sammanslagning.

44 §

Ersättning för minskning av statsandelar

Om en sammanslagning av kommuner
som träder i kraft under åren 2014—2017
minskar statsandelarna till den nya kommu-
nen jämfört med de sammanräknade statsan-
delarna till de kommuner som går samman,
beviljar ministeriet på grund av minskningen
den nya kommunen ersättning för minsk-
ningen av statsandelarna under det år då sam-
manslagningen av kommunerna träder i kraft
och de därpå följande åren fram till utgången
av 2019. För att ersättning ska betalas vid
kommunsammanslagningar som träder i kraft
åren 2014 och 2015 förutsätts att kommu-
nerna har gjort en sammanslagningsframställ-
ning enligt 6 § före den tidpunkt som avses i
5 § 3 mom.

För att ersättning enligt 1 mom. ska betalas
vid kommunsammanslagningar som träder i
kraft åren 2016 och 2017 förutsätts att kom-
munerna har gjort en sammanslagningsutred-
ning enligt 6 § senast vid den tidpunkt som
avses i 4 h § 3 eller 4 mom.

Beloppet av den årliga ersättningen fås
genom att de statsandelar och hemkom-
munsersättningar som ska betalas till den nya
kommunen för det år då kommunsamman-
slagningen träder i kraft jämförs med de mot-
svarande statsandelar och hemkommunser-
sättningar som det år då sammanslagningen
träder i kraft skulle ha betalats till de kommu-
ner som går samman, om kommunerna inte

hade gått samman. Ersättningen ska räknas ut
med beaktande av utjämningen av statsande-
larna på basis av skatteinkomsterna, statsan-
delen för driftskostnaderna och annan finan-
siering, som det finns bestämmelser om i
lagen om statsandel för kommunal basser-
vice, lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen
om fritt bildningsarbete (632/1998). Ministe-
riet räknar ut ersättningsbeloppet utifrån upp-
gifter som lämnats av de ministerier som
svarar för att statsandelar beviljas enligt
dessa lagar.

Om flera kommuner än en får ersättning,
fördelas ersättningen mellan kommunerna i
förhållande till antalet invånare som överförs
till respektive kommun. Respektive kom-
muns andel beräknas på det eurobelopp som
kommunen skulle ha betalats i ersättning, om
den kommun som upplöses skulle ha anslutits
helt och hållet till kommunen i fråga. Som
kommunens invånarantal används invånaran-
talet enligt 80 § 6 punkten i lagen om befolk-
ningsdatasystemet och Befolkningsregister-
centralens certifikattjänster vid ingången av
året före det år då ändringen i kommunindel-
ningen träder i kraft.

Ministeriet betalar ersättningarna i sam-
band med sammanslagningsunderstödet. Om
det inte betalas något sammanslagningsun-
derstöd till kommunen, betalar ministeriet ut
ersättningarna före utgången av juni månad
varje år.

53 §

Sökande av ändring i beslut av statsrådet
eller ministeriet som gäller ändring

i kommunindelningen

— — — — — — — — — — — — —
Om statsrådet beslutar om sammanslag-

ning av kommuner med stöd av 18 § 2 eller 3
mom. får ändring i beslutet genom besvär
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sökas av en kommun som berörs av änd-
ringen eller en medlem i kommunen.
— — — — — — — — — — — — —

59 §

Finansiering av
sammanslagningsunderstöden

Om sammanlagt mera än 200 miljoner
euro under vardera perioden åren
2012—2015 och 2016—2019 betalas i sådant
sammanslagningsunderstöd som avses i 42 §
eller i sammanslagningsunderstöd med anled-
ning av en kommunsammanslagning som
trätt i kraft före 2014, minskas statsandelen
enligt lagen om statsandel för kommunal bas-
service med en andel som motsvarar över-
skridningen. Minskningen av statsandelen är
lika stor per invånare i alla kommuner.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
Bestämmelserna i 1 a kap., 8 § 1 mom.

11 punkten och 9 kap. gäller till och med den
31 december 2019 och bestämmelserna i 29 §
2 mom. till och med den 31 december 2021.
De nämnda bestämmelserna ska dock inte
längre tillämpas på ändringar i kommunindel-
ningen som träder i kraft efter 2017. Lagens
59 § gäller till och med den 31 december
2019.

Om en ändring i kommunindelningen har
trätt i kraft före ikraftträdandet av denna lag,
tillämpas på den i stället för denna lag de
bestämmelser om uppsägningsskydd för per-
sonalen i 29 § 2 mom., sammanslagningsun-
derstöd i 41—43 § och ersättande av minsk-
ning av statsandelar i 44 § som gällde vid
ikraftträdandet av denna lag.

Vid tillämpningen av 42 a §  4 mom. beaktas
inte kommunsammanslagningar som trätt i
kraft före ikraftträdandet av denna lag.

Om ikraftträdandet av 4 h § 3 och 4 mom.,
4 j §, 42 § 2 mom. och 44 § 2 mom. bestäms
dock särskilt genom lag.

Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
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