
   
  

 

   

 
 

 

Bilagor 
Parallelltext 

 

9. 

Lag 

om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) mellanrubriken före 100 §, 101 § och mellanrubri-

ken före den, 104 och 126 § samt 143 § 4 mom., av dem 101 § sådan den lyder i lagarna 
1126/1996, 1141/2007, 946/2008 och 1557/2019, 104 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
896/2001 och 126 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 858/2005, 

ändras 3 §, 10 § 3 och 5 punkten, 21 § 1 och 4 mom., 30 § 3 mom., 31 § 1 mom. 5 punkten, 
det inledande stycket i 49 § 1 mom., 49 § 1 mom. 4 punkten, 53 § 6 punkten, 77 § 1 mom., 82 
§ 2 mom., 96 § 3 mom., 97, 100, 105, 105 a, 106 och 108 §, 112 a § 1 mom., 118 § 1 mom., 
124 § 3 och 5 mom., 124 b § 4 8 punkten, 125 § 2 mom., 130 § 1 mom. och 132 § 1 mom., 

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1223/1994 och 528/2019, 21 § 1 mom. 
sådant det lyder i lagarna 654/2015 och 1293/2016, 31 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i 
lag 1088/2005, det inledandet stycket i 49 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1502/1993, 53 § 6 
punkten sådan den lyder i lag 1465/1994, 77 § 1 mom. sådant det lyder i lag 766/2018, 82 § 2 
mom. sådant det lyder i lag 13/2018, 96 § 3 mom. och 132 § 1 mom. sådana de lyder i lag 
772/2004, 97 § sådan den lyder i lag 299/2015, 100 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
1141/2007, 1510/2016 och 1557/2019, 106 § och 125 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1557/2019, 
105 § sådan den lyder i lag 1141/2007, 105 a § sådan den lyder i lagarna 1126/1996, 716/2004 
och 1141/2007, 108 § sådan den lyder i lag 1218/2006, 112 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 
178/2019, 124 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1239/2018, 124 § 5 mom. sådant det lyder i lag 
785/2012, 124 b § 4 8 punkten sådana de lyder i lag 1574/2019 samt 130 § 1 mom. sådant det 
lyder i lag 896/2001, som följer: 
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3 § 

Samfund 

Med samfund avses i denna lag 
1) staten och dess inrättningar, 

 
 

2) kommuner och samkommuner, 
3) församlingar och andra religionssam-

fund, 
4) aktiebolag, andelslag, sparbanker, place-

ringsfonder, specialplaceringsfonder, univer-
sitet, ömsesidiga försäkringsbolag, lånemaga-
sin, ideella och ekonomiska föreningar, stif-
telser och anstalter, 

6) utländska dödsbon, 

3 § 

Samfund 

Med samfund avses i denna lag 
1) staten och dess inrättningar, 
2) välfärdsområden och välfärdssamman-

slutningar, 
3) kommuner och samkommuner, 
4) församlingar och andra religionssam-

fund, 
5) aktiebolag, andelslag, sparbanker, place-

ringsfonder, specialplaceringsfonder, univer-
sitet, ömsesidiga försäkringsbolag, lånemaga-
sin, ideella och ekonomiska föreningar, stif-
telser och anstalter,  

6) utländska dödsbon, 
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7) andra juridiska personer eller för särskilt 

ändamål förbehållna förmögenhetskomplex 
som är jämförbara med de samfund som 
nämns i 1 6 punkten. 

7) andra juridiska personer eller för särskilt 
ändamål förbehållna förmögenhetskomplex 
som är jämförbara med de samfund som avses 
i 1 6 punkten. 
 

10 § 

Inkomst som förvärvats i Finland 

Inkomst som förvärvats i Finland är bland 
annat 

              
3) löneinkomst från finska staten, en finsk 

kommun eller något annat finskt offentli-
grättsligt samfund, 

              
5) pensionsinkomst som erhållits från finska 

staten, en finsk kommun eller något annat 
finskt offentligrättsligt samfund eller som di-
rekt eller indirekt grundar sig på ett arbete, ett 
uppdrag eller en tjänst som avses i föregående 
punkt eller på en trafik- eller pensionsförsäk-
ring som har tecknats i Finland, 
 

              
 

10 § 

Inkomst som förvärvats i Finland 

Inkomst som förvärvats i Finland är bland 
annat 

              
3) löneinkomst från finska staten, ett finskt 

välfärdsområde, en finsk kommun eller något 
annat finskt offentligrättsligt samfund, 

              
5) pensionsinkomst som erhållits från finska 

staten, ett finskt välfärdsområde, en finsk 
kommun eller något annat finskt offentli-
grättsligt samfund eller som direkt eller indi-
rekt grundar sig på ett arbete, ett uppdrag eller 
en tjänst som avses i föregående punkt eller på 
en trafik- eller pensionsförsäkring som har 
tecknats i Finland, 

              
 

21 § 

Delvis skattefria samfund 

Skatt på inkomst ska till kommunen enligt 
den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 
mom. betalas av 

1) staten och dess inrättningar, 
3) kommuner, samkommuner och landskap 

samt av pensionsanstalter, pensionsstiftelser 
eller pensionskassor som har grundats för de-
ras anställda, eller motsvarande pensionsan-
stalter, pensionsstiftelser eller pensionskassor 
som får understöd av allmänna medel. 
 

              
Landskap, kommuner och samkommuner, 

den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa 
kyrkosamfundet och deras församlingar samt 
andra religionssamfund är skattskyldiga enligt 
1 och 2 mom. endast för inkomst av närings-
verksamhet och inkomst av fastigheter eller 
delar av fastigheter som har använts för annat 

21 § 

Delvis skattefria samfund 

Skatt på inkomst ska till kommunen enligt 
den inkomstskattesats som anges i 124 § 3 
mom. betalas av 

1) staten och dess inrättningar, 
2) kommuner, samkommuner, välfärdsom-

råden, välfärdssammanslutningar, landskapet 
Åland samt av pensionsanstalter, pensionsstif-
telser och pensionskassor som har grundats 
för deras anställda, och motsvarande pens-
ionsanstalter, pensionsstiftelser och pensions-
kassor som får understöd av allmänna medel. 

              
Välfärdsområden, välfärdssammanslut-

ningar, landskapet Åland, kommuner och 
samkommuner, den evangelisk-lutherska kyr-
kan och den ortodoxa kyrkan och deras för-
samlingar samt andra religionssamfund är 
skattskyldiga enligt 1 och 2 mom. endast för 
inkomst av näringsverksamhet och inkomst av 
fastigheter eller delar av fastigheter som har 
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än allmänt eller allmännyttigt ändamål. Kom-
muner är inte skattskyldiga för inkomst av nä-
ringsverksamhet som de bedriver inom sitt 
område eller för inkomst av fastigheter inom 
detta. 

              
 

använts för annat än allmänt eller allmännyt-
tigt ändamål. Kommuner är inte skattskyldiga 
för inkomst av näringsverksamhet som de be-
driver inom sitt område eller för inkomst av 
fastigheter inom detta. 

              
 

30 § 

Beräkning av den beskattningsbara inkoms-
ten 

              
Nettoförvärvsinkomsten beräknas genom 

att från förvärvsinkomsten görs de naturliga 
avdragen. Skatteårets förvärvsinkomst vid 
statsbeskattningen fastställs genom att från 
nettoförvärvsinkomsten görs de avdrag som 
skall göras vid statsbeskattningen, och skatte-
årets inkomst vid kommunalbeskattningen ge-
nom att från nettoförvärvsinkomsten görs de 
avdrag som skall göras vid kommunalbeskatt-
ningen. Den beskattningsbara förvärvsin-
komsten vid statsbeskattningen och den be-
skattningsbara inkomsten vid kommunalbe-
skattningen bestäms genom att från skatteå-
rets förvärvsinkomst vid statsbeskattningen 
och från skatteårets inkomst vid kommunalbe-
skattningen dras av sådana under tidigare år 
fastställda förluster som hänför sig till för-
värvsinkomstslaget. 

              
 

30 § 

Beräkning av den beskattningsbara inkoms-
ten 

              
Nettoförvärvsinkomsten beräknas genom 

att från förvärvsinkomsten görs de naturliga 
avdragen. Skatteårets förvärvsinkomst beräk-
nas både i statsbeskattningen och i kommu-
nalbeskattningen genom att avdrag görs från 
nettoförvärvsinkomsten i statsbeskattningen 
och kommunalbeskattningen. Den beskatt-
ningsbara förvärvsinkomsten i statsbeskatt-
ningen och kommunalbeskattningen beräknas 
genom att sådana under tidigare år fastställda 
förluster som hänför sig till förvärvsinkomst-
slaget dras av från skatteårets förvärvsin-
komst.  
 
 
 
 
 

              
 

31 § 

Särskilda stadganden om naturliga avdrag 

Utgifter för inkomstens förvärvande är 
bland annat 

              
5) skäliga kostnader som direkt har föran-

letts av skötseln av statliga förtroendeuppdrag 
samt avgifter som har tagits ut på mötesarvo-
den för kommunala förtroendeuppdrag, 
 
 

              
 

31 § 

Särskilda stadganden om naturliga avdrag 

Utgifter för inkomstens förvärvande är 
bland annat 

              
5) skäliga kostnader som direkt har föran-

letts av skötseln av statliga förtroendeuppdrag 
samt avgifter som har tagits ut på mötesarvo-
den för kommunala förtroendeuppdrag eller 
för förtroendeuppdrag i välfärdsområden el-
ler välfärdssammanslutningar, 
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49 § 

Partiellt skattefria överlåtelsevinster 

När det skattepliktiga beloppet av en överlå-
telsevinst för en annan skattskyldig än ett 
samfund, ett öppet bolag eller ett kommandit-
bolag räknas ut skall från överlåtelsepriset 
dras av minst 80 procent, om 

              
4) fast egendom överlåts till staten, ett land-

skap, en kommun eller en samkommun. 
 
 

              
 

49 § 

Partiellt skattefria överlåtelsevinster 

När det skattepliktiga beloppet av en överlå-
telsevinst för en annan skattskyldig än ett 
samfund, ett öppet bolag eller ett kommandit-
bolag räknas ut ska från överlåtelsepriset dras 
av minst 80 procent, om 

              
4) fast egendom överlåts till staten, ett väl-

färdsområde, en välfärdssammanslutning, 
landskapet Åland, en kommun eller en sam-
kommun. 

              
 

53 § 

Vissa skattefria kapitalinkomster 

Skattepliktig inkomst är inte 
              
6) sådant räntestöd från staten, en kommun 

eller något annat offentligt samfund som er-
hållits i form av lägre ränta än den gängse, 
 

              
 

53 § 

Vissa skattefria kapitalinkomster 

Skattepliktig inkomst är inte 
              
6) sådant räntestöd från staten, ett välfärds-

område, en kommun eller något annat offent-
ligt samfund som erhållits i form av lägre 
ränta än den gängse, 

              
 

77 § 

Utlandsarbetsinkomst 

Lön för arbete som utförts utomlands (ut-
landsarbetsinkomst) är inte skattepliktig in-
komst om den skattskyldiges utlandsvistelse 
på grund av detta arbete varar minst sex må-
nader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Som 
utlandsarbetsinkomst anses inte lön som ar-
betsstaten enligt ett gällande avtal mellan Fin-
land och arbetsstaten för att undvika dubbel-
beskattning inte primärt får beskatta, inkomst 
från en i 66 § avsedd förmån på grundval av 
arbetsavtalsförhållande och inte heller lön 
som har erhållits från finska staten, en finsk 
kommun eller något annat finskt offentligt 
samfund eller Business Finland Ab eller för 
arbete ombord på ett finskt fartyg eller luftfar-
tyg. 

              
 

77 § 

Utlandsarbetsinkomst 

Lön för arbete som utförts utomlands (ut-
landsarbetsinkomst) är inte skattepliktig in-
komst om den skattskyldiges utlandsvistelse 
på grund av detta arbete varar minst sex må-
nader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Som 
utlandsarbetsinkomst anses inte lön som ar-
betsstaten enligt ett gällande avtal mellan Fin-
land och arbetsstaten för att undvika dubbel-
beskattning inte primärt får beskatta, inkomst 
från en i 66 § avsedd förmån på grundval av 
arbetsförhållande och inte heller lön som har 
erhållits från finska staten, ett finskt välfärds-
område, en finsk kommun eller något annat 
finskt offentligt samfund eller från Business 
Finland Ab eller för arbete ombord på ett 
finskt fartyg eller luftfartyg. 
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82 § 

Stipendier, understöd och hederspris 

              
Stipendier, studiepenning och andra under-

stöd samt pris som erhållits från andra än sta-
ten, en kommun eller något annat offentli-
grättsligt samfund eller från Nordiska rådet är 
dock skattepliktig inkomst till den del det 
sammanlagda beloppet av dem samt av stipen-
dier, andra understöd, studiepenning och pris 
som erhållits från offentligrättsliga samfund 
och Nordiska rådet, efter avdrag av utgifterna 
för inkomstens förvärvande eller bibehål-
lande, under skatteåret överstiger det årliga 
beloppet av ett statligt konstnärsstipendium. 
Stipendier, studiepenning och andra under-
stöd samt pris är inkomster för det skatteår un-
der vilket de betalas ut. 

              
 

82 § 

Stipendier, understöd och hederspris 

              
Stipendier, studiepenning och andra under-

stöd samt pris som erhållits från andra än sta-
ten, en kommun, ett välfärdsområde eller nå-
got annat offentligrättsligt samfund eller från 
Nordiska rådet är dock skattepliktig inkomst 
till den del det sammanlagda beloppet av dem 
samt av stipendier, andra understöd, studie-
penning och pris som erhållits från offentli-
grättsliga samfund och Nordiska rådet, efter 
avdrag av utgifterna för inkomstens förvär-
vande eller bibehållande, under skatteåret 
överstiger det årliga beloppet av ett statligt 
konstnärsstipendium. Stipendier, studiepen-
ning och andra understöd samt pris är inkoms-
ter för det skatteår under vilket de betalas ut. 

              
 

96 § 

Obligatoriska försäkringspremier 

              
Premierna för en obligatorisk pensionsför-

säkring dras av från den makes förvärvsin-
komst som har yrkat på avdrag. Yrkandet skall 
framställas innan beskattningen för avdragså-
ret har slutförts. Om avdraget inte kan göras 
så som makarna har yrkat, görs avdraget i 
första hand från den makes inkomster vars 
nettoförvärvsinkomst i statsbeskattningen är 
större. 

              
 

96 § 

Obligatoriska försäkringspremier 

              
Premierna för en obligatorisk pensionsför-

säkring dras av från den makes förvärvsin-
komst som har yrkat på avdrag. Yrkandet ska 
framställas innan beskattningen för avdragså-
ret har slutförts. Om avdraget inte kan göras 
så som makarna har yrkat, görs avdraget i 
första hand från den makes inkomster vars 
nettoförvärvsinkomst är större. 

 
              

 
97 § 

Avdrag för sjöarbetsinkomst 

Vid stats- och kommunalbeskattningen be-
viljas under de förutsättningar om vilka före-
skrivs nedan de som får sjöarbetsinkomst en-
ligt 74 § avdrag för sjöarbetsinkomst från net-
toförvärvsinkomsten. 

Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid 
både statsbeskattningen och kommunalbe-

97 § 

Avdrag för sjöarbetsinkomst 

Under de förutsättningar som anges nedan 
beviljas de som får sjöarbetsinkomst enligt 
74 § avdrag för sjöarbetsinkomst från netto-
förvärvsinkomsten. 
 

Det avdrag för sjöarbetsinkomst som bevil-
jas utgör 20 procent av det sammanlagda be-
loppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 
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skattningen beviljas är 20 procent av det sam-
manlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, 
dock högst 7 000 euro. När det sammanlagda 
beloppet av den skattskyldiges sjöarbetsin-
komst överstiger 50 000 euro, minskar avdra-
get för sjöarbetsinkomst med 5 procent av det 
belopp med vilket det sammanlagda beloppet 
av sjöarbetsinkomsten överstiger 50 000 euro. 

Trots 2 mom. höjs avdraget för sjöarbetsin-
komst vid kommunalbeskattningen med 170 
euro för varje hel kalendermånad under vilken 
fartyget inte anlöper finsk hamn eller annars 
rör sig inom finskt territorium, om den skatt-
skyldige då arbetar på fartyget. Vid utgången 
av en tidsperiod som berättigar till förhöjning 
beviljas dock denna även för del av en kalen-
dermånad. 

 

7 000 euro. När det sammanlagda beloppet av 
den skattskyldiges sjöarbetsinkomst översti-
ger 50 000 euro, minskar avdraget för sjöar-
betsinkomst med 5 procent av det belopp med 
vilket det sammanlagda beloppet av sjöarbets-
inkomsten överstiger 50 000 euro. 
 
 

Trots 2 mom. höjs avdraget för sjöarbetsin-
komst med 170 euro för varje hel kalendermå-
nad under vilken fartyget inte anlöper finsk 
hamn eller annars rör sig inom finskt territo-
rium, om den skattskyldige då arbetar på far-
tyget. Vid utgången av en tidsperiod som be-
rättigar till förhöjning beviljas dock denna 
även för en del av en kalendermånad. 
 

Avdrag från nettoförvärvsinkomsten vid 
statsbeskattningen 

(mellanrubrik upphävs) 

100 § 

Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskatt-
ningen 

Vid statsbeskattningen görs från den skatt-
skyldiges förvärvsinkomst ett pensionsin-
komstavdrag. 

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att 
det från full folkpension som har multiplice-
rats med talet 3,726 dras av den minsta be-
skattningsbara inkomsten enligt den progres-
siva inkomstskatteskalan, varefter återstoden 
avrundas uppåt till följande hela tio euro. 

Pensionsinkomstavdraget får dock inte 
överstiga pensionsinkomstens belopp. Om 
den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är 
större än fullt pensionsinkomstavdrag, mins-
kas avdraget med 38 procent av det belopp 
med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 
det fulla pensionsinkomstavdraget. 
 
 

Då fullt pensionsinkomstavdrag vid statsbe-
skattningen räknas ut anses som full folkpens-
ion det belopp som under skatteåret har beta-
lats till en ensamstående såsom full folkpens-
ion. 

100 § 

Pensionsinkomstavdrag 

 
Från en skattskyldig pensionstagares netto-

förvärvsinkomst ska ett pensionsinkomstav-
drag göras. 

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att 
beloppet av den fulla folkpensionen i euro 
multipliceras med talet 1,16, varefter resulta-
tet avrundas uppåt till närmaste hela tio euro. 

 
 
Pensionsinkomstavdraget får dock inte 

överstiga pensionsinkomstens belopp. Om 
den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är 
större än fullt pensionsinkomstavdrag, mins-
kas avdraget med 51 procent av det överskju-
tande beloppet. Till den del den skattskyldiges 
nettoförvärvsinkomst överstiger 22 000 euro 
minskar avdraget dock med 13 procent av den 
överskjutande delen. 

Då fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut 
anses som full folkpension det belopp som un-
der skatteåret har betalats till en ensamstående 
såsom full folkpension. 
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Avdrag från nettoförvärvsinkomsten vid 

kommunalbeskattningen 
(mellanrubrik upphävs) 

101 § 

Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbe-
skattningen 

Vid kommunalbeskattningen skall från en 
skattskyldig pensionstagares nettoförvärvsin-
komst göras ett pensionsinkomstavdrag. 

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så 
att det från full folkpension som har multipli-
cerats med talet 1,346 dras av 1 480 euro, var-
efter återstoden avrundas uppåt till följande 
hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får 
dock inte överstiga pensionsinkomstens be-
lopp. Om den skattskyldiges nettoförvärvsin-
komst är större än fullt pensionsinkomstav-
drag, minskas avdraget med 51 procent av det 
överskjutande beloppet.  

Då fullt pensionsinkomstavdrag vid kommu-
nalbeskattningen räknas ut anses som full 
folkpension det belopp som under skatteåret 
har betalats till en ensamstående såsom full 
folkpension. 

 

 
 
 
 
 
(upphävs) 

104 § 

Invalidavdrag vid kommunalbeskattningen 

Vid kommunalbeskattningen dras från en 
skattskyldig fysisk persons nettoförvärvsin-
komst av 440 euro, om han genom sjukdom, 
lyte eller kroppsskada åsamkats bestående 
men på grund av vilket hans invaliditetsgrad 
enligt lämnade uppgifter är 100 procent. Om 
procenttalet är lägre, dock minst 30 procent, 
beviljas i avdrag en mot procenttalet svarande 
del av 440 euro. Avdraget beviljas dock högst 
till beloppet av annan nettoförvärvsinkomst 
än pensionsinkomst. 

Har den skattskyldige under skatteåret fått 
invalidpension som baserar sig på lagstadgat 
minimipensionsskydd, anses hans invaliditets-
grad utan särskild utredning vara 100 procent 
om full pension har beviljats, och 50 procent 
om delpension har beviljats, såvida inte den 
skattskyldiges invaliditetsgrad på basis av 

 
 
 
 
(upphävs) 
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lämnade uppgifter anses vara högre. Den 
skattskyldige bibehåller sin rätt till invalidav-
drag enligt invalidpensionen även efter att in-
validpensionen har ombildats till ålderspens-
ion. 

Genom förordning utfärdas närmare stad-
ganden om de grunder enligt vilka invalidi-
tetsgraden skall fastställas samt om den utred-
ning som krävs för invalidavdrag. 

Invalidavdragets storlek bestäms på basis 
av annan förvärvsinkomst vid statsbeskatt-
ningen än pensionsinkomst, efter att avdrag 
för inkomstens förvärvande har gjorts. 

Utan hinder av 1 och 2 mom. får en skatt-
skyldig som 1982 har haft skattepliktig in-
komst, vid kommunalbeskattningen göra inva-
lidavdrag till samma belopp som han hade 
rätt till vid kommunalbeskattningen för 1982, 
om han inte med stöd av gällande stadganden 
har rätt till större invalidavdrag. 
 

105 § 

Studiepenningsavdrag vid kommunalbe-
skattningen 

Om en skattskyldig har fått i lagen om stu-
diestöd avsedd studiepenning, ska från hans 
nettoförvärvsinkomst göras kommunalbe-
skattningens studiepenningsavdrag. Avdra-
gets fulla belopp är 2 600 euro, dock högst be-
loppet av studiepenningen. Avdraget minskas 
med 50 procent av det belopp som beloppet av 
den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst 
överstiger studiepenningsavdragets fulla be-
lopp med. 
 

105 § 

Studiepenningsavdrag 

 
Om en skattskyldig har fått studiepenning 

enligt lagen om studiestöd, ska från hans eller 
hennes nettoförvärvsinkomst göras studiepen-
ningsavdrag. Avdragets fulla belopp är 2 600 
euro, dock högst beloppet av studiepenningen. 
Avdraget minskas med 50 procent av det be-
lopp med vilket beloppet av den skattskyldi-
ges nettoförvärvsinkomst överstiger studie-
penningsavdragets fulla belopp. 
 

105 a § 

Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbe-
skattningen 

Vid kommunalbeskattningen görs från den 
skattskyldiges nettoförvärvsinkomst ett för-
värvsinkomstavdrag vid kommunalbeskatt-
ningen. Avdraget räknas på den skattskyldiges 
skattepliktiga löneinkomst, förvärvsinkomst 
av annat arbete, uppdrag eller tjänst som ut-
förts för en annans räkning, bruksavgifter som 
anses utgöra förvärvsinkomst, dividender som 

 

Förvärvsinkomstavdrag 

 
Från den skattskyldiges nettoförvärvsin-

komst görs ett förvärvsinkomstavdrag vid be-
skattningen. Avdraget räknas på den skatt-
skyldiges skattepliktiga löneinkomst, förvärv-
sinkomst av annat arbete, uppdrag eller tjänst 
som utförts för en annans räkning, bruksavgif-
ter som anses utgöra förvärvsinkomst, divi-



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
skall beskattas som förvärvsinkomst, förvärv-
sinkomstandel av företagsinkomst som skall 
fördelas samt förvärvsinkomstandel av nä-
ringsverksamhet eller jordbruk för delägare i 
en sammanslutning.  

Avdraget utgör 51 procent av det belopp 
varmed de inkomster som avses i 1 mom. 
överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbe-
lopp av 7 230 euro och 28 procent av det be-
lopp som överstiger detta. Avdraget är dock 
högst 3 570 euro. När den skattskyldiges net-
toförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro 
minskar avdraget med 4,5 procent av det be-
lopp som nettoförvärvsinkomsten överstiger 
14 000 euro med. 

dender som ska beskattas som förvärvsin-
komst, förvärvsinkomstandel av företagsin-
komst som ska fördelas samt förvärvsin-
komstandel av näringsverksamhet eller jord-
bruk för delägare i en sammanslutning. 

Avdraget utgör 51 procent av det belopp 
med vilket de inkomster som avses i 1 mom. 
överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbe-
lopp av 7 230 euro och 28 procent av det be-
lopp som överstiger detta. Avdragets maximi-
belopp är dock 3 570 euro. När den skattskyl-
diges nettoförvärvsinkomst överstiger 16 000 
euro, minskar avdraget med 5,5 procent av det 
belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten 
överstiger 16 000 euro. 
 

106 § 

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 

Om en skattskyldig fysisk person har en net-
toförvärvsinkomst som efter de ovannämnda 
avdragen inte överstiger 3 540 euro, ska detta 
belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. 
Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de 
nämnda avdragen överstiger fullt grundav-
drag, ska avdraget minskas med 18 procent av 
den överskjutande inkomsten. 

106 § 

Grundavdrag 

Om en skattskyldig fysisk person har en net-
toförvärvsinkomst som efter de ovannämnda 
avdragen inte överstiger 3 540 euro, ska detta 
belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. 
Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de 
nämnda avdragen överstiger fullt grundav-
drag, minskas avdraget med 18 procent av den 
överskjutande inkomsten. 
 

108 § 

Avdrag för efterlevande make som beviljas 
dödsbon 

Dödsboet beviljas pensionsförsäkringspre-
mieavdrag och invalidavdrag vid kommunal- 
och statsbeskattningen för den efterlevande 
maken, om den efterlevande maken är delä-
gare i dödsboet och han eller hon inte har yr-
kat att de i första hand skall dras av från hans 
eller hennes egna inkomster eller inkomst-
skatt. 

108 § 

Avdrag för efterlevande make som beviljas 
dödsbon 

Dödsboet beviljas pensionsförsäkringspre-
mieavdrag för efterlevande make, om den ef-
terlevande maken är delägare i dödsboet och 
han eller hon inte har begärt att avdraget i 
första hand ska göras från hans eller hennes 
egna inkomster. 
 

112 a § 

Rättelse av vissa återkrävda förmåner 

Om en skattskyldig återbetalar pension, stu-
diepenning eller annan skattepliktig, lagstad-
gad förmån som han eller hon erhållit utan 

 

Rättelse av vissa återkrävda förmåner 

Om en skattskyldig återbetalar pension, stu-
diepenning eller annan skattepliktig, lagstad-
gad förmån som han eller hon erhållit utan 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
grund under ett tidigare år, så sent att betal-
ningen inte kan beaktas i förmånstagarens be-
skattning för det år den ursprungliga prestat-
ionen betalades, dras det återbetalda beloppet 
av i form av skatterättelse för återbetalningså-
ret på samma sätt som avdragen från nettoför-
värvsinkomsten i stats- och kommunalbeskatt-
ningen. Avdraget görs efter övriga avdrag, 
men före grundavdraget. Skatteförvaltningen 
bestämmer före vilken kalenderdag året efter 
det år då den ursprungliga prestationen beta-
lades återbetalningen ska ske för att beaktas i 
beskattningen för det år då den ursprungliga 
prestationen betalades till förmånstagaren. 

              
 

grund under ett tidigare år, så sent att betal-
ningen inte kan beaktas i förmånstagarens be-
skattning för det år den ursprungliga prestat-
ionen betalades, dras det återbetalda beloppet 
av i form av skatterättelse för återbetalningså-
ret på samma sätt som avdragen från nettoför-
värvsinkomsten. Avdraget görs efter övriga 
avdrag, men före grundavdraget. Skatteför-
valtningen bestämmer före vilken kalender-
dag året efter det år då den ursprungliga pre-
stationen betalades återbetalningen ska ske för 
att den ska kunna beaktas i beskattningen för 
det år då den ursprungliga prestationen beta-
lades till förmånstagaren. 

              
 

118 § 

Förlust som hänför sig till förvärvs- och ka-
pitalinkomstslaget 

En fysisk persons förlust inom förvärvsin-
komstslaget dras vid statsbeskattningen för de 
följande tio skatteåren av från skatteårets för-
värvsinkomster och från skatteårets inkomster 
vid kommunalbeskattningen i den mån mot-
svarande inkomster uppkommer. 

              
 

118 § 

Förlust som hänför sig till förvärvs- och ka-
pitalinkomstslaget 

En fysisk persons förlust inom förvärvsin-
komstslaget dras för de följande tio skatteåren 
av från skatteårets förvärvsinkomster vid både 
statsbeskattningen och kommunalbeskatt-
ningen i den mån motsvarande inkomster upp-
kommer. 

              
 

124 § 

Fastställande av skatten 

              
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag enligt 18 § 3 mom. samt allmän-
nyttiga samfund har erhållit från en fastighet 
är 6,26 procent. 

              
I fråga om den skatteskala som ska tillämpas 

vid beskattningen av förvärvsinkomst för 
varje enskilt år föreskrivs särskilt. 

124 § 

Fastställande av skatten 

              
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag enligt 18 § 3 mom. samt allmän-
nyttiga samfund har erhållit från en fastighet 
är 4,17 procent. 

              
I fråga om den skatteskala som ska tillämpas 

vid beskattningen av förvärvsinkomst för 
varje enskilt år föreskrivs särskilt. När skatte-
beloppet beräknas för skattskyldiga vars hem-
kommun enligt 5 § i lagen om beskattningsför-
farande finns i landskapet Åland sänks skatte-
satserna i skalan med 13,26 procentenheter. 
 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
124 b § 

Fastställande av skatten för skatteåren 2020
2027 

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är 
              
4) inkomstskattesatsen år 2023 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 21 
§ 1 mom. och väglag samt allmännyttiga sam-
fund har erhållit från en fastighet 6,41 procent, 

 
5) inkomstskattesatsen år 2024 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 21 
§ 1 mom. och väglag samt allmännyttiga sam-
fund har erhållit från en fastighet 6,11 procent, 

 
6) inkomstskattesatsen år 2025 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 21 
§ 1 mom. och väglag samt allmännyttiga sam-
fund har erhållit från en fastighet 6,14 procent, 

 
7) inkomstskattesatsen år 2026 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 21 
§ 1 mom. och väglag samt allmännyttiga sam-
fund har erhållit från en fastighet 6,17 procent, 

 
8) inkomstskattesatsen år 2027 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 21 
§ 1 mom. och väglag samt allmännyttiga sam-
fund har erhållit från en fastighet 6,19 procent. 

124 b § 

Fastställande av skatten för skatteåren 2020
2027 

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är 
              
4) inkomstskattesatsen år 2023 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 4,27 pro-
cent, 

5) inkomstskattesatsen år 2024 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 4,07 pro-
cent, 

6) inkomstskattesatsen år 2025 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 4,09 pro-
cent, 

7) inkomstskattesatsen år 2026 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 4,11 pro-
cent, 

8) inkomstskattesatsen år 2027 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 4,13 pro-
cent. 
 

125 § 

Arbetsinkomstavdrag 

              
Avdraget utgör 12,5 procent av det belopp 

med vilket de inkomster som avses i 1 mom. 
överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 
1 770 euro. När den skattskyldiges nettoför-
värvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar 
avdraget med 1,84 procent av det belopp med 
vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 
000 euro. Avdraget görs före andra avdrag 
från inkomstskatten. 

125 § 

Arbetsinkomstavdrag 

              
Avdraget utgör 10,3 procent av det inkomst-

belopp som avses i 1 mom.. Avdragets maxi-
mibelopp är dock 1 800 euro. När den skatt-
skyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 
16 000 euro, minskar avdraget med 1,95 pro-
cent av det belopp med vilket nettoförvärvsin-
komsten överstiger 16 000 euro. Till den del 
den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst över-
stiger 40 000 euro minskar avdraget dock med 
1,27 procent av den överskjutande delen. Av-
draget görs före andra avdrag från inkomst-
skatten. 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
126 § 

Invalidavdrag vid statsbeskattningen 

Från inkomstskatten till staten på förvärv-
sinkomst för en skattskyldig avdras 115 euro, 
om han genom sjukdom, lyte eller kropps-
skada har åsamkats bestående men, på grund 
av vilket hans invaliditetsgrad enligt lämnade 
uppgifter är 100 procent eller, om procentta-
let är lägre, dock minst 30 procent, en mot 
procenttalet svarande del av 115 euro.  

Har den skattskyldige under skatteåret fått 
invalidpension som baserar sig på obligato-
riskt pensionsskydd, anses hans invaliditets-
grad utan särskild utredning vara 100 procent 
om full pension har beviljats, och 50 procent 
om delpension har beviljats, såvida inte den 
skattskyldiges invaliditetsgrad enligt lämnade 
uppgifter anses vara högre. Den skattskyldige 
bibehåller sin rätt till invalidavdrag enligt in-
validpensionen även efter att invalidpens-
ionen har ombildats till ålderspension. Ge-
nom förordning utfärdas närmare stadganden 
om de grunder enligt vilka invaliditetsgraden 
skall fastställas samt om de uppgifter som 
krävs för invalidavdrag. 

Om en skattskyldig på vilken stadgandena 
om makar i denna lag tillämpas inte har på-
förts inkomstskatt eller om denna inte förslår 
till invalidavdrag vid statsbeskattningen, görs 
avdraget eller avdras det icke avdragna be-
loppet från inkomstskatten för den skattskyldi-
ges make. 
 

 
 
 
 

(upphävs) 

130 § 

Uträkningsgrunden för kommunalskatten 

Fysiska personer och dödsbon skall för sin i 
kommunalbeskattningen beskattningsbara in-
komst betala inkomstskatt till kommunen en-
ligt en inkomstskattesats som fastställs enligt 
66 § kommunallagen (365/1995). 

              
 

130 § 

Uträkningsgrunden för kommunalskatten 

Fysiska personer och dödsbon ska för sin 
beskattningsbara förvärvsinkomst betala in-
komstskatt till kommunen enligt en inkomst-
skattesats som fastställs enligt 111 § kommu-
nallagen (410/2015). 

              
 

  



   
  

 

   

 
 

 

132 § 

Avdrag av underskottsgottgörelse från den 
skattskyldiges statsskatt 

Underskottsgottgörelsen skall dras av från 
den inkomstskatt som på den skattskyldiges 
förvärvsinkomst skall betalas till staten, efter 
att från skatten har dragits av invalidavdraget 
vid statsbeskattningen och underhållspliktsav-
draget vid statsbeskattningen. Det belopp som 
dras av enbart från statens inkomstskatt utgör 
dock högst tre fjärdedelar av underskottsgott-
görelsens belopp. 

              
 

132 § 

Avdrag av underskottsgottgörelse från den 
skattskyldiges statsskatt 

Underskottsgottgörelsen ska dras av från 
den inkomstskatt som den skattskyldige ska 
betala till staten på sin förvärvsinkomst, efter 
det att underhållspliktsavdraget vid statsbe-
skattningen har dragits av från skatten. Det 
belopp som dras av enbart från statens in-
komstskatt på förvärvsinkomsten utgör dock 
högst tre fjärdedelar av beloppet på under-
skottsgottgörelsen. 

              
 

143 § 

Vissa övergångsstadganden 

              
En skattskyldig har enligt 167 § i den lag om 

skatt på inkomst och förmögenhet som gällde 
innan denna lag träder i kraft rätt till invalid-
avdrag på basis av en invaliditetsgrad som är 
lägre än 30 procent. 

              
 

143 § 

Vissa övergångsstadganden 

              
(4 mom. upphävs) 
 
 
 
 
              

 
  

Denna lag träder i kraft den 20 . Bestäm-
melserna i 30 § 3 mom., 96 § 3 mom., 97 §, 
mellanrubriken före 100 §, 100 §, mellanru-
briken före 101 §, 101, 104, 105, 105 a, 106, 
108, 112 a och 118 §, 124 § 3 och 5 mom., 
124 b § 4 8 punkten, 125 § 2 mom., 126 och 
130 §, 132 § 1 mom. samt 143 § 4 mom. träder 
dock i kraft först den 1 januari 2023 och de 
tillämpas första gången vid beskattningen för 
2023.  

Om den fastställda förlusten inom förvärv-
sinkomstslaget för det skatteår som föregår 
2023 är olika stor i kommunalbeskattningen 
och statsbeskattningen för en skattskyldig 
vars hemkommun enligt 5 § i lagen om be-
skattningsförfarande finns i Fastlandsfinland, 
dras det större förlustbeloppet av från skatte-
årets förvärvsinkomst. 

 
 

  



   
  

 

   

 
 

 

11. 

Lag 

om ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 §, 12 f § 4 8 punkten och 13 § 3 mom., 

sådana de lyder, 12 § i lag 1240/2018, 12 f § 4 8 punkten i lag 1573/2019 och 13 § 3 mom. i 
lag 1062/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 68,70 procent och kommunernas 
utdelning 31,30 procent. 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 79,13 procent och kommunernas 
utdelning 20,87 procent. 
 

12 f § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 
2020 2027 

Med avvikelse från 12 § fördelas samfunds-
skatten så att 

              
4) statens utdelning skatteåret 2023 är 67,94 

procent och kommunernas utdelning 32,06 
procent, 

5) statens utdelning skatteåret 2024 är 69,47 
procent och kommunernas utdelning 30,53 
procent, 

6) statens utdelning skatteåret 2025 är 69,28 
procent och kommunernas utdelning 30,72 
procent, 

7) statens utdelning skatteåret 2026 är 69,14 
procent och kommunernas utdelning 30,86 
procent, 

8) statens utdelning skatteåret 2027 är 69,03 
procent och kommunernas utdelning 30,97 
procent. 

12 f § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 
2020 2027 

Med avvikelse från 12 § fördelas samfunds-
skatten så att 

              
4) statens utdelning skatteåret 2023 är 78,63 

procent och kommunernas utdelning 21,37 
procent, 

5) statens utdelning skatteåret 2024 är 79,65 
procent och kommunernas utdelning 20,35 
procent, 

6) statens utdelning skatteåret 2025 är 79,52 
procent och kommunernas utdelning 20,48 
procent, 

7) statens utdelning skatteåret 2026 är 79,43 
procent och kommunernas utdelning 20,57 
procent, 

8) statens utdelning skatteåret 2027 är 79,35 
procent och kommunernas utdelning 20,65 
procent. 
 

  



   
  

 

   

 
 

 

13 § 

De enskilda kommunernas utdelning 

              
Kommunernas skogsskatteandel räknas årli-

gen ut så att skogsskatteandelen för 2007 änd-
ras så att den motsvarar förändringen i brutto-
rotprisinkomsterna. Förändringen räknas från 
utgången av år 2005 till utgången av det år 
som föregår skatteåret med två år (skogsskat-
teandel). Skogsskatteandelen är minst 5 och 
högst 15 procent av kommunernas samfunds-
skatt. 

13 § 

De enskilda kommunernas utdelning 

              
Kommunernas skogsskatteandel räknas årli-

gen ut så att skogsskatteandelen för 2007 änd-
ras så att den motsvarar förändringen i brutto-
rotprisinkomsterna. Förändringen räknas från 
utgången av år 2005 till utgången av det år 
som föregår skatteåret med två år. Av detta be-
lopp används 66,67 procent (skogsskattean-
del) som grund för beräkning av skogsposten. 
Skogsskatteandelen är minst 5 och högst 15 
procent av kommunernas samfundsskatt. 

  
Denna lag träder i kraft den 20 . De bestäm-

melser i 13 § 3 mom. som gällde vid ikraftträ-
dandet tillämpas sista gången när uppgifterna 
för skatteåret 2022 används som grund för be-
räkning av utdelningen. 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

12. 

Lag 

om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 30 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

1130/2017, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

30 § 

Beskattningskostnaderna och deras fördel-
ning  

              
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. 

tar staten ut sammanlagt 29,1 procent av kom-
munerna, sammanlagt 3,2 procent av den 
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar 
och 5,6 procent av Folkpensionsanstalten. 

30 § 

Beskattningskostnaderna och deras fördel-
ning 

              
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. 

tar staten ut sammanlagt 14,2 procent av kom-
munerna, sammanlagt 3,2 procent av den 
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar 
och 5,6 procent av Folkpensionsanstalten. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas första gången på de årliga 

beskattningskostnaderna för 2023. 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

13. 

Lag 

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 3 § 4 mom., 6 § 1 3 mom., 8 §, 33 § 1 mom., 35 

§ 1 punkten, 38 § 1 mom., 79 §, 120 § 2 mom., 121 e § 1 och 2 punkten, mellanrubriken före 
130 § och 130 §, 130 a §, 149 a § 4 mom. samt 209 b § 2 mom. 2 punkten, 

av dem 3 § 4 mom. och 149 a § 4 mom. sådana de lyder i lag 1301/2003, 6 § 2 mom., 33 § 1 
mom., 120 § 2 mom. och 121 e § 1 och 2 punkten sådana de lyder i lag 1061/2007, 38 § 1 mom. 
sådant det lyder i lag 1119/2018, 79 § sådan den lyder i lagarna 377/1994, 1486/1994, 
1392/2010 och 492/2012, 130 § sådan den lyder i lagarna 377/1994 1486/1994, 1457/2001 och 
1392/2010, 130 a § sådan den lyder i lagarna 1457/2001, 529/2010 och 1119/2018 samt 209 b 
§ 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 399/2012, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

3 § 
 

              
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas varken 

på 
1) utlänningar som saknar fast driftställe i 

Finland, eller 
 

2) kommuner. 

3 § 
 

              
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas varken 

på  
1) utlänningar som saknar fast driftställe i 

Finland, 
2) välfärdsområden, eller  
3) kommuner. 

 
6 § 

 
Staten och kommunerna är skattskyldiga för 

verksamhet som nämns i 1 §. 
 
Staten och kommunerna är skyldiga att be-

tala skatt för byggtjänster som enligt 33 § ta-
gits i eget bruk även då överlåtelsen av fastig-
heten inte är rörelsemässig. 

En kommun är skyldig att betala skatt på 
försäljning av varor som skaffats för anlägg-
ningstillgångar och för sådan användning som 
berättigar till återbäring enligt 130 §, även då 
försäljningen inte är rörelsemässig. 
 

              
 

6 § 
 

Staten, välfärdsområdena och kommunerna 
är skattskyldiga för verksamhet som nämns i 
1 §. 

Staten, välfärdsområdena och kommunerna 
är skyldiga att betala skatt för byggtjänster 
som enligt 33 § tagits i eget bruk även då över-
låtelsen av fastigheten inte är rörelsemässig. 

Kommuner och välfärdsområden är skyl-
diga att betala skatt på försäljning av varor 
som skaffats för anläggningstillgångar och för 
sådan användning som berättigar till återbä-
ring enligt 130 §, även då försäljningen inte är 
rörelsemässig. 

              
 

  



   
  

 

   

 
 

 

8 § 
 

På samkommuner och på landskapet Åland 
tillämpas vad denna lag stadgar om kommu-
ner. 

8 § 
 

På samkommuner tillämpas vad som i denna 
lag föreskrivs om kommuner. 

På välfärdssammanslutningar samt på 
landskapet Åland och de kommuner som hör 
till landskapet Åland tillämpas vad som i 
denna lag föreskrivs om välfärdsområden. 

Vad som i denna lag föreskrivs om välfärds-
områden tillämpas på Helsingfors stad och 
HUS-sammanslutningen när de har organise-
ringsansvaret för social- och hälsovården el-
ler räddningsväsendet. 
 

33 § 
 

En byggtjänst i samband med ett nybygge 
eller ombyggnad av en fastighet anses ha bli-
vit tagen i eget bruk även då en näringsidkare, 
staten eller en kommun i andra fall än de som 
avses i 31 § 1 mom. 1 punkten överlåter fas-
tigheten innan den tas i bruk efter det att bygg-
tjänsten har utförts. 

              
 

33 § 
 

En byggtjänst i samband med ett nybygge 
eller ombyggnad av en fastighet anses ha bli-
vit tagen i eget bruk även då en näringsidkare, 
staten, ett välfärdsområde eller en kommun i 
andra fall än de som avses i 31 § 1 mom. 1 
punkten överlåter fastigheten innan den tas i 
bruk efter det att byggtjänsten har utförts. 

              
 

35 § 
 

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses åt-
gärder för att bestämma en människas hälso-
tillstånd samt funktions- och arbetsförmåga 
eller för att återställa eller upprätthålla hennes 
hälsa samt funktions- och arbetsförmåga, om 
det är fråga om 

1) vård vid en verksamhetsenhet för hälso- 
och sjukvård som upprätthålls av staten eller 
kommunen eller vård som avses i lagen om 
privat hälso- och sjukvård (152/90), 
 

              
 

35 § 
 

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses åt-
gärder för att bestämma en människas hälso-
tillstånd samt funktions- och arbetsförmåga 
eller för att återställa eller upprätthålla hennes 
hälsa samt funktions- och arbetsförmåga, om 
det är fråga om 

1) vård vid en sådan verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård som staten, välfärdsområ-
det eller kommunen är huvudman för eller 
vård som avses i lagen om privat hälso- och 
sjukvård (152/1990), 

              
 

38 § 
 

Med socialvård avses verksamhet som bed-
rivs av staten eller kommunen samt verksam-
het som bedrivs av någon annan producent av 
socialvårdstjänster under övervakning av so-
cialmyndigheterna, då verksamheten har till 
syfte att sörja för vården om barn och ungdo-
mar samt vården av äldre personer, vården av 
och andra tjänster och stödåtgärder för perso-
ner med funktionsnedsättning, missbrukarvår-
den och annan motsvarande verksamhet. 

38 § 
 

Med socialvård avses verksamhet som bed-
rivs av staten, välfärdsområdet eller kommu-
nen samt verksamhet som bedrivs av någon 
annan producent av socialvårdstjänster under 
övervakning av socialmyndigheterna, när 
verksamheten har till syfte att sörja för om-
vårdnaden av barn och ungdomar och äldre 
personer samt omvårdnad och andra tjänster 



   
  

 

   

 
 

 

 
 
 

              
 

och stödåtgärder för personer med funktions-
nedsättning, missbrukarvård och annan mot-
svarande verksamhet. 

              
 

79 § 
 

Till skattegrunden hänförs sådana understöd 
och bidrag som direkt anknyter till priset på 
varan eller tjänsten. 

När varan eller tjänsten säljs av en kom-
mun, betraktas det av verksamheten förorsa-
kade underskott som kommunen har täckt inte 
som understöd och bidrag som direkt anknyter 
till priserna. 

Till skattegrunden hänförs det belopp som 
Rundradion Ab får ur statens televisions- och 
radiofond och den ersättning som Ålands Ra-
dio och TV Ab får av Ålands landskapsrege-
rings inkomster av televisionsavgifter.  

Det belopp som avses i 1 och 3 mom. inklu-
derar inte skattens andel. 

79 § 
 

Till skattegrunden hänförs sådana understöd 
och bidrag som direkt anknyter till priset på 
varan eller tjänsten. 
 
 
 
 
 

Till skattegrunden hänförs det belopp som 
Rundradion Ab får ur statens televisions- och 
radiofond och den ersättning som Ålands Ra-
dio och Tv Ab får av Ålands landskapsrege-
rings inkomster av televisionsavgifter. 

Det belopp som avses i 1 och 2 mom. inklu-
derar inte skattens andel. 
 

120 § 
 

              
En förutsättning för justeringen är att nä-

ringsidkaren har gjort fastighetsinvesteringen 
för rörelse eller att det är en kommun som har 
gjort fastighetsinvesteringen. 

 
              

 

120 § 
 

              
En förutsättning för justeringen är att nä-

ringsidkaren har gjort fastighetsinvesteringen 
för rörelse eller att det är en kommun eller ett 
välfärdsområde som har gjort fastighetsinve-
steringen. 

              
 

121 e § 
 

Överlåtarens rättighet och skyldighet att ju-
stera avdrag för den skatt som ingår i en an-
skaffning och som gäller en fastighetsinveste-
ring överförs vid fastighetsöverlåtelser på 
mottagaren, om 

1) överlåtaren är en näringsidkare eller kom-
mun för vilken rättigheten eller skyldigheten 
att justera avdrag ursprungligen har uppstått 
eller på vilken denna rättighet eller skyldighet 
har överförts, 

2) mottagaren anskaffar fastigheten för rö-
relse eller mottagaren är en kommun eller sta-
ten, och 

              

121 e § 
 

Överlåtarens rättighet och skyldighet att ju-
stera avdrag för den skatt som ingår i en an-
skaffning och som gäller en fastighetsinveste-
ring överförs vid fastighetsöverlåtelser på 
mottagaren, om 

1) överlåtaren är en näringsidkare, en kom-
mun eller ett välfärdsområde för vilken rättig-
heten eller skyldigheten att justera avdrag ur-
sprungligen har uppstått eller på vilken denna 
rättighet eller skyldighet har överförts,  

2) mottagaren anskaffar fastigheten för rö-
relse eller mottagaren är en kommun, ett väl-
färdsområde eller staten, och 

              



   
  

 

   

 
 

 

Kommuner Offentliga samfund 

130 § 
 

Kommunerna har rätt till återbäring av skatt 
enligt 10 kap. som ingår i en anskaffning och 
från vilken avdrag inte får göras eller för vil-
ken inte betalas återbäring enligt 131 §. Åter-
bäring fås även för skatt som betalas på under-
stöd eller bidrag som avses i 79 § 1 mom. 

 
Den återbäring som nämns i 1 mom. gäller 

inte skatt som ingår i privat konsumtion, i an-
skaffningar som avses användas för ändamål 
som nämns i 114 eller 114 a § eller för an-
skaffning för uthyrning av fastighet.  

Kommunerna ska för Skatteförvaltningen 
uppge de sammanlagda skatteåterbäringarna 
för kalenderåret enligt 1 mom. senast före ut-
gången av den andra månaden efter kalender-
året till den del uppgifter inte har uppgetts ti-
digare. Med stöd av 6 § 3 mom. får avdrag för 
den skatt som ska betalas under kalenderåret 
göras från det uppgivna beloppet. 

130 § 
 

Kommunerna och välfärdsområdena har 
rätt till återbäring av skatt enligt 10 kap. som 
ingår i en anskaffning och från vilken avdrag 
inte får göras eller för vilken inte betalas åter-
bäring enligt 131 §. Återbäring fås även för 
skatt som betalas på understöd eller bidrag 
som avses i 79 § 1 mom. 

Den återbäring som nämns i 1 mom. gäller 
inte skatt som ingår i privat konsumtion, i an-
skaffningar som avses användas för ändamål 
som nämns i 114 eller 114 a § eller för an-
skaffning för uthyrning av fastighet. 

Den som har rätt till återbäring ska med-
dela Skatteförvaltningen den sammanlagda 
skatt som ska återbäras för kalenderåret enligt 
1 mom. Meddelandet ska lämnas senast före 
utgången av den andra månaden efter kalen-
derårets slut till den del uppgifterna inte har 
uppgetts tidigare. Från det belopp som upp-
ges får avdrag göras för den skatt som under 
kalenderåret ska betalas med stöd av 6 § 3 
mom. 
 

130 a § 
 

Kommunerna har rätt till återbäring för den 
kalkylerade skatten på följande skattefria 
tjänster och varor som de anskaffat: 

1) hälso- och sjukvårdstjänster enligt 34 § 
och i nämnda lagrum avsedda tjänster och va-
ror som ingår i vården samt tjänster och varor 
enligt 36 § 1 4 punkten, 

2) tjänster eller varor i form av socialvård 
enligt 37 och 38 a §. 
 
 
 
 
 
 

Kommunerna har rätt till återbäring även för 
understöd eller bidrag till en verksam-
hetsidkare för sådan verksamhet som avses i 1 
mom. 
 

130 a § 
 

Välfärdsområdena har rätt till återbäring för 
den kalkylerade skatten på följande skattefria 
tjänster och varor som de anskaffat: 

1) hälso- och sjukvårdstjänster enligt 34 § 
och i den paragrafen avsedda tjänster och va-
ror som ingår i vården samt tjänster och varor 
enligt 36 § 1 4 punkten, 

2) tjänster eller varor i form av socialvård 
enligt 37 §. 

Kommunerna samt landskapet Åland och de 
kommuner som hör till landskapet Åland har 
rätt till återbäring för den kalkylerade skatten 
på de skattefria tjänster och varor enligt 38 a 
§ som avser småbarnspedagogik som de an-
skaffat. 

Den som har rätt till återbäring enligt 1 el-
ler 2 mom. har rätt till återbäring även för un-
derstöd eller bidrag till en verksamhetsidkare 
för sådan verksamhet som avses i 1 eller 2 
mom. 



   
  

 

   

 
 

 

Den kalkylerade skatten är 5 procent av in-
köpspriset på en tjänst eller vara, av den i 9 
kap. avsedda skattegrunden för en importerad 
vara eller av understödets eller bidragets be-
lopp. 

Återbäring fås inte 
1) för anskaffningar från en kommun eller 

för understöd eller bidrag till en kommun, 
 
2) för ersättningar som betalas på basis av 

anställningsförhållande. 
Kommunerna ska för Skatteförvaltningen 

uppge de sammanlagda återbäringarna av kal-
kylerad skatt som med stöd av 1 och 2 mom. 
återbärs. Dessa uppgifter ska ges för kalender-
året senast före utgången av den andra måna-
den efter kalenderåret till den del uppgifter 
inte har uppgetts tidigare. 

Den kalkylerade skatten är 5 procent av in-
köpspriset på en tjänst eller vara, av den i 9 
kap. avsedda skattegrunden för en importerad 
vara eller av understödets eller bidragets be-
lopp. 

Återbäring fås inte 
1) för anskaffningar från en kommun eller 

ett välfärdsområde eller för understöd eller bi-
drag till en kommun eller ett välfärdsområde, 

2) för ersättningar som betalas på basis av 
ett anställningsförhållande. 

Den som har rätt till återbäring ska med-
dela Skatteförvaltningen den sammanlagda 
kalkylerade skatt som ska återbäras för kalen-
deråret enligt 1 3 mom. Meddelandet ska 
lämnas senast före utgången av den andra må-
naden efter kalenderårets slut till den del upp-
gifterna inte har uppgetts tidigare. 
 

149 a § 
 

              
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas 

inte om 
1) lättnaden beräknad enligt formeln i 1 

mom. är negativ, 
2) den skatt som skall redovisas för räken-

skapsperioden är negativ, 
3) den skattskyldige är en utlänning som 

saknar fast driftställe i Finland, eller 
4) den skattskyldige är en kommun. 
 
              

 

149 a § 
 

              
Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas 

inte om 
1) lättnaden beräknad enligt formeln i 1 

mom. är negativ, 
2) den skatt som ska redovisas för räken-

skapsperioden är negativ, 
3) den skattskyldige är en utlänning som 

saknar fast driftställe i Finland, eller 
4) den skattskyldige är ett välfärdsområde 

eller en kommun. 
              

 
209 b § 

 
              
En faktura ska också ges över 
              
2) försäljning till en kommun av en sådan 

vara eller tjänst som avses i 130 a § 1 mom. 
 
              
 

209 b § 
 

              
En faktura ska också ges över 
              
2) försäljning till en kommun eller ett väl-

färdsområde av en sådan vara eller tjänst som 
avses i 130 a § 1 eller 2 mom.  

              
 

  
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 130 

och 130 a § träder dock i kraft den 1 januari 
2023. 

Denna lag tillämpas om skyldigheten att be-
tala skatt har uppkommit den dag lagen träder 
i kraft eller därefter. Bestämmelserna i 130 
och 130 a § i denna lag tillämpas om en såld 



   
  

 

   

 
 

 

vara har levererats eller en tjänst utförts till 
den som är berättigad till återbäring, eller ett 
gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara 
överförts från upplagringsförfarande eller 
skyldigheten att betala skatt för en importerad 
vara med stöd av 87 § i den lag som ändras 
har uppstått den dag lagen träder i kraft eller 
därefter. 

Med avvikelse från 21 och 22 § i den lag 
som ändras är en kommun inte skattskyldig 
för försäljning av sådana varor och tjänster 
som avses i 23 § i lagen om genomförande av 
reformen av social- och hälsovården och 
räddningsväsendet och om införande av lag-
stiftningen om den ( / ). Ett välfärdsområde 
anses skaffa varorna och tjänsterna i fråga för 
sådan användning som berättigar till återbä-
ring enligt 130 § i denna lag, och när det se-
nare överför varorna och tjänsterna i annan 
användning är det skattskyldigt för försälj-
ningen av varorna och tjänsterna i enlighet 
med 21 och 22 § i den lag som ändras. 

Överföring av en samkommuns eller en 
kommuns medel på det sätt som avses i 20 § i 
lagen om genomförande av reformen av 
social- och hälsovården och räddningsväsen-
det och om införande av lagstiftningen om den 
betraktas inte som försäljning eller överlå-
telse, och samkommunens och kommunens 
rättigheter och skyldigheter i fråga om be-
skattningen övergår till denna del till väl-
färdsområdet. En samkommuns och en kom-
muns rättighet och skyldighet att justera av-
drag enligt 11 kap. i den lag som ändras över-
går till välfärdsområdet. 

Vad som föreskrivs i 4 mom. tillämpas också 
på överföring av medel från Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt till HUS-samman-
slutningen. 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

14. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 16 § 5 och 11 mom., 18 § 5 och 6 

mom., 20 § 1 mom., 25 § 2 mom. och 91 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 520/2010, och 
fogas till lagen temporärt en ny 91 b § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

16 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
uppgifter om utgifter och avdrag 

              
Kreditinstituten och de finansiella institu-

ten, staten, kommunerna, försäkrings- och 
pensionsanstalterna, intressekontoren och ar-
betsgivarna ska för beskattningen tillställa 
Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om 
lån som beviljats skattskyldiga samt om lå-
nens användningssyfte, kapital och ränta. 

 
              
Kommuner och samkommuner som tar ut i 

31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen 
nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesar-
voden ska tillställa Skatteförvaltningen be-
hövliga uppgifter om de uttagna avgifterna. 
Den som erhållit sådana avgifter direkt av den 
skattskyldige ska tillställa Skatteförvaltningen 
behövliga uppgifter om avgifterna. 
 

              
 

16 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
uppgifter om utgifter och avdrag 

              
Kreditinstituten och de finansiella institu-

ten, staten, välfärdsområdena, kommunerna, 
försäkrings- och pensionsanstalterna, intres-
sekontoren och arbetsgivarna ska för beskatt-
ningen lämna Skatteförvaltningen behövliga 
uppgifter om lån som beviljats skattskyldiga 
och om lånens användningssyfte, kapital och 
ränta. 

              
Kommuner, samkommuner, välfärdsområ-

den och välfärdssammanslutningar som tar ut 
i 31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen 
nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesar-
voden ska lämna Skatteförvaltningen behöv-
liga uppgifter om de uttagna avgifterna. Den 
som erhållit sådana avgifter direkt av den 
skattskyldige ska lämna Skatteförvaltningen 
behövliga uppgifter om avgifterna. 

              
 

18 § 

Myndigheternas allmänna skyldighet att 
lämna uppgifter 

              
Statliga och kommunala myndigheter ska 

för beskattningen tillställa Skatteförvalt-
ningen behövliga uppgifter som de har i sin 
besittning om fastigheter, om byggnaderna på 
dem, om markens och byggnadernas beskaf-
fenhet samt om planläggningen och ägarna. 

18 § 

Myndigheternas allmänna skyldighet att 
lämna uppgifter 

              
Statliga myndigheter, välfärdsområdesmyn-

digheter och kommunala myndigheter ska för 
beskattningen lämna Skatteförvaltningen be-
hövliga uppgifter som de har i sin besittning 
om fastigheter, om byggnaderna på dem, om 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 

Statliga och kommunala myndigheter samt 
andra offentliga samfund ska för beskatt-
ningen tillställa Skatteförvaltningen behöv-
liga uppgifter som de har i sin besittning om 
beviljade närings-, sysselsättnings- och där-
med jämförbara subventioner och understöd 
samt om mottagarna och de utbetalda belop-
pen. Skyldigheten att lämna upplysningar gäl-
ler också andra samfund som beviljar subvent-
ioner och understöd, då dessa helt eller delvis 
finansieras med offentliga medel. 
 
 

              
 

markens och byggnadernas beskaffenhet samt 
om planläggningen och ägarna. 

Statliga myndigheter, välfärdsområdesmyn-
digheter och kommunala myndigheter samt 
andra offentliga samfund ska för beskatt-
ningen lämna Skatteförvaltningen behövliga 
uppgifter som de har i sin besittning om bevil-
jade näringssubventioner, sysselsättningssub-
ventioner och med dem jämförbara subvent-
ioner och understöd samt om mottagarna och 
de utbetalda beloppen. Skyldigheten att lämna 
upplysningar gäller också andra samfund som 
beviljar subventioner och understöd, då sub-
ventionerna och understöden helt eller delvis 
finansieras med offentliga medel. 

              
 

20 § 

Myndigheternas särskilda skyldighet att 
lämna uppgifter 

Statliga och kommunala myndigheter samt 
andra offentliga samfund ska på begäran av 
Skatteförvaltningen lämna eller för gransk-
ning förete sådana uppgifter som kan behövas 
för beskattning eller ändringssökande och 
som framgår av handlingar som myndigheten 
eller det offentliga samfundet har i sin besitt-
ning eller annars känner till, om uppgifterna 
inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt lag 
inte får avges. Ingen får dock vägra lämna så-
dana uppgifter om någon annans ekonomiska 
ställning som inverkar på beskattningen. 
 
 
 

              
 

20 § 

Myndigheternas särskilda skyldighet att 
lämna uppgifter 

Statliga myndigheter, välfärdsområdesmyn-
digheter och kommunala myndigheter samt 
andra offentliga samfund ska på begäran av 
Skatteförvaltningen lämna eller för gransk-
ning visa upp sådana uppgifter som kan behö-
vas för beskattning eller ändringssökande och 
som framgår av handlingar som myndigheten 
eller det offentliga samfundet har i sin besitt-
ning eller som myndigheten eller det offentliga 
samfundet annars känner till, om uppgifterna 
inte gäller en sak i fråga om vilken vittnesmål 
enligt lag inte får avges. Ingen får dock vägra 
lämna sådana uppgifter om någon annans eko-
nomiska ställning som inverkar på beskatt-
ningen. 

              
 

25 § 

Avgifter 

              
Om en statlig eller kommunal myndighet 

lämnar ut stora mängder uppgifter i form av 
massutlämnande till Skatteförvaltningen, ska 
Skatteförvaltningen till myndigheten betala de 
kostnader som denna i genomsnitt åsamkas, 

25 § 

Avgifter 

              
Om en statlig myndighet, en välfärdsområ-

desmyndighet eller en kommunal myndighet 
lämnar ut stora mängder uppgifter i form av 
massutlämnande till Skatteförvaltningen, ska 
Skatteförvaltningen betala myndigheten för 
de kostnader som denna i genomsnitt orsakas 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
med undantag av allmänna förvaltningskost-
nader, kapitalkostnader, hyreskostnader för 
maskiner och anläggningar samt lokalkostna-
der. 

av utlämnandet, med undantag av allmänna 
förvaltningskostnader, kapitalkostnader, hy-
reskostnader för maskiner och anläggningar 
samt lokalkostnader. 
 

91 a § 

Meddelande om kommunens och församling-
ens inkomstskattesats 

En kommun och en församling ska senast 
den 17 november året före skatteåret meddela 
Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats 
som ska tillämpas. Kommunen anger in-
komstskattesatsen med en fjärdedels procen-
tenhets noggrannhet. 

              
 

 

Meddelande om kommunens och församling-
ens inkomstskattesats 

Kommunerna och församlingarna ska sen-
ast den 17 november året före skatteåret med-
dela Skatteförvaltningen vilken inkomstskat-
tesats som ska tillämpas. Kommunerna ska 
ange inkomstskattesatsen med en tiondels 
procentenhets noggrannhet. 

              
 

 91 b § 

Temporära bestämmelser om meddelande av 
kommunens inkomstskattesats 

Med avvikelse från 91 a § ska kommunerna 
ange inkomstskattesatsen för 2023 med en 
hundradels procentenhets noggrannhet. Om 
en kommun inte har meddelat inkomstskatte-
satsen för 2023 inom den tid som anges i 91 a 
§ 1 mom. eller den längre tid som Skatteför-
valtningen medgett eller om den skattesats 
som kommunen meddelat avviker från vad 
som föreskrivs i 53 § i lagen om genomfö-
rande av reformen av social- och hälsovården 
och räddningsväsendet och om införande av 
lagstiftningen om den ( / ), får inkomstskatte-
satsen för 2022 minskad med 13,26 procen-
tenheter iakttas i beskattningen. 

Om en kommun inte har meddelat inkomst-
skattesatsen för 2024 inom den tid som anges 
i 91 a § 1 mom. eller den längre tid som Skat-
teförvaltningen medgett eller om skattesatsens 
noggrannhet avviker från det som anges i det 
momentet, får inkomstskattesatsen för 2023 
avrundad till närmaste tiondels procentenhet 
iakttas i beskattningen. 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmel-
serna i 91 a § 1 mom. träder dock i kraft 
först den 1 januari 2023. Bestämmelserna i 
91 b § gäller till och med den 31 december 
2024. 



   
  

 

   

 
 

 

 

15. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om rundradioskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rundradioskatt (484/2012) 3 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

3 § 

Rundradioskatt för samfund  

              
Staten och dess inrättningar, kommuner, 

samkommuner, församlingar, religionssam-
fund, bostadsaktiebolag, de samfund som är 
befriade från inkomstskatt enligt 20 § i in-
komstskattelagen och utländska dödsbon ska 
inte betala rundradioskatt. 

3 § 

Rundradioskatt för samfund 

              
Staten och dess inrättningar, välfärdsområ-

den, välfärdssammanslutningar, kommuner, 
samkommuner, församlingar, religionssam-
fund, bostadsaktiebolag, de samfund som är 
befriade från inkomstskatt enligt 20 § i in-
komstskattelagen och utländska dödsbon ska 
inte betala rundradioskatt. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

16. 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) 6 § 2 mom. 14 punkten som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

6 § 

Inkomstuppgifter och andra uppgifter som in-
förs i inkomstregistret  

              
I fråga om prestationer som lönebetalare har 

betalat och förmåner i annan form än pengar 
som dessa har gett införs i inkomstregistret 
följande uppgifter som ska lämnas med stöd 
av 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995) och 16 § och 29 § 3 mom. i lagen 
om beskattningsförfarandet beträffande skat-
ter som betalas på eget initiativ (768/2016): 

              
14) uppgifter om de avgifter som kommu-

nen eller samkommunen tagit ut på förtroen-
devaldas mötesarvoden, 

 
              
 

6 § 

Inkomstuppgifter och andra uppgifter som in-
förs i inkomstregistret  

              
I fråga om prestationer som lönebetalare har 

betalat och förmåner i annan form än pengar 
som dessa har gett införs i inkomstregistret 
följande uppgifter som ska lämnas med stöd 
av 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995) och 16 § och 29 § 3 mom. i lagen 
om beskattningsförfarandet beträffande skat-
ter som betalas på eget initiativ (768/2016): 

              
14) uppgifter om de avgifter som kommu-

nen, samkommunen, välfärdsområdet eller 
välfärdssammanslutningen tagit ut på förtro-
endevaldas mötesarvoden, 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

17. 

Lag 

om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) lagens rubrik, 1 och 2 §, 3 § 2 

mom., 4 § 1 och 3 mom., 5 §, 6 § 1 och 2 mom., 16 a och 23 §, 25 § 1 mom., 31 § 3 mom., 37 
b § 4 mom., 39 § 2 mom., 43 § 2 mom., 48 § 1 mom., 50 § och 53 § 1 mom.,  

av dem 2 §, 4 § 1 mom. och 16 a § sådana de lyder i lag 419/2015, 31 § 3 mom. och 43 § 2 
mom. sådana de lyder i lag 450/2007, 37 b § 4 mom. sådant det lyder i lag 1469/2016 och 50 § 
sådan den lyder i lagarna 419/2015 och 191/2016, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 
 
 
 
 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på kommunala tjänste-
innehavare, om inte annat bestäms i någon an-
nan lag eller avtalas med stöd av lagen om 
kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970). 
 
 

Vad som i denna lag bestäms om kommuner 
gäller också samkommuner. 
 

Lag 

om tjänsteinnehavare i kommuner och väl-
färdsområden 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på tjänsteinnehavare i 
kommuner och välfärdsområden, om inte an-
nat föreskrivs i någon annan lag eller avtalas 
med stöd av lagen om kommunernas och väl-
färdsområdenas tjänstekollektivavtal 
(669/1970). 

Vad som i denna lag föreskrivs om kommu-
ner och välfärdsområden gäller också sam-
kommuner och välfärdssammanslutningar. 
 

2 § 

Tjänsteinnehavare 

I denna lag avses med tjänsteinnehavare en 
person som står i tjänsteförhållande till en 
kommun. Med tjänsteförhållande avses en of-
fentligrättslig anställning där kommunen är 
arbetsgivare och tjänsteinnehavaren utför ar-
bete. En person anställs i tjänsteförhållande i 
de fall som avses i 87 § 2 mom. kommunalla-
gen (410/2015). 
 

2 § 

Tjänsteinnehavare och tjänsteförhållande 

I denna lag avses med tjänsteinnehavare en 
person som står i tjänsteförhållande till en 
kommun eller ett välfärdsområde. Med tjäns-
teförhållande avses en offentligrättslig anställ-
ning där kommunen eller välfärdsområdet är 
arbetsgivare och tjänsteinnehavaren utför ar-
bete. En person anställs i tjänsteförhållande i 
de fall som avses i 87 § 2 mom. i kommunal-
lagen (410/2015) och i 92 § 2 mom. i lagen om 
välfärdsområden ( / ). 
 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
3 § 

Tjänsteförhållandets längd 

              
En tjänsteinnehavare kan anställas för viss 

tid endast på tjänsteinnehavarens egen begä-
ran eller om det bestäms särskilt om anställ-
ning för viss tid eller om uppgiftens art, ett vi-
kariat, ordnande av skötseln av de uppgifter 
som hör till ett vakant tjänsteförhållande eller 
någon annan jämförbar omständighet som an-
sluter sig till kommunens verksamhet och för-
utsätter ett tjänsteförhållande för viss tid så 
kräver. 

              
 

3 § 

Tjänsteförhållandets längd 

                
En tjänsteinnehavare kan anställas för viss 

tid endast på tjänsteinnehavarens egen begä-
ran eller om det föreskrivs särskilt om anställ-
ning för viss tid eller om uppgiftens art, ett vi-
kariat, ordnande av skötseln av de uppgifter 
som hör till ett vakant tjänsteförhållande eller 
någon annan jämförbar omständighet som an-
sluter sig till kommunens eller välfärdsområ-
dets verksamhet och förutsätter ett tjänsteför-
hållande för viss tid så kräver. 

               
 

4 § 

Offentligt ansökningsförfarande 

Anställning i tjänsteförhållande förutsätter 
offentligt ansökningsförfarande, om inte nå-
got annat bestäms nedan. Ansökningstiden är 
minst 14 kalenderdagar från det att ett tillkän-
nagivande har offentliggjorts på det sätt som 
anges i 108 § kommunallagen 
 

              
Anställning i ett tjänsteförhållande kan med 

avvikelse från 1 mom. ske utan ansöknings-
förfarande, när det är fråga om anställning av 
vikarie eller anställning för viss tid i ett vakant 
tjänsteförhållande, anställning i ett annat 
tjänsteförhållande av en tjänsteinnehavare 
som sagts upp av ekonomiska orsaker eller av 
produktionsorsaker, sådant erbjudande av ett 
tjänsteförhållande för en deltidsanställd tjäns-
teinnehavare som avses i 22 §, sådan förflytt-
ning av en tjänsteinnehavare till ett annat 
tjänsteförhållande som avses i 24 § eller i nå-
gon annan lag, anställning i tjänsteförhållande 
av en person som är anställd hos en annan ar-
betsgivare i samband med överföring av verk-
samhet med stöd av lag eller avtal eller någon 
annan jämförbar grund som fastställs i en in-
struktion. 
 

4 § 

Offentligt ansökningsförfarande 

Anställning i tjänsteförhållande förutsätter 
ett offentligt ansökningsförfarande, om inte 
något annat föreskrivs nedan. Ansökningsti-
den är minst 14 kalenderdagar från det att ett 
tillkännagivande har offentliggjorts på det sätt 
som anges i 108 § i kommunallagen eller i 113 
§ i lagen om välfärdsområden.  

               
Anställning i ett tjänsteförhållande kan med 

avvikelse från 1 mom. ske utan ansöknings-
förfarande, när det är fråga om anställning av 
vikarie eller anställning för viss tid i ett vakant 
tjänsteförhållande, anställning i ett annat 
tjänsteförhållande av en tjänsteinnehavare 
som sagts upp av ekonomiska orsaker eller av 
produktionsorsaker, sådant erbjudande av ett 
tjänsteförhållande för en deltidsanställd tjäns-
teinnehavare som avses i 22 §, sådan förflytt-
ning av en tjänsteinnehavare till ett annat 
tjänsteförhållande som avses i 24 § eller i nå-
gon annan lag, anställning i tjänsteförhållande 
av en person som är anställd hos en annan ar-
betsgivare i samband med överföring av verk-
samhet med stöd av lag eller avtal eller någon 
annan jämförbar grund som anges i förvalt-
ningsstadgan. 
 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
5 § 

Anställning i tjänsteförhållande 

I ett tjänsteförhållande som har varit offent-
ligt ledigförklarat kan anställas endast en per-
son som skriftligen har sökt det före ansök-
ningstidens utgång och då uppfyller behörig-
hetsvillkoren. Till ansökan skall fogas en ut-
redning över sökandens behörighet. Till tjäns-
ten som kommundirektör och i enlighet med 
fullmäktiges beslut även till ett annat tjänste-
förhållande kan även antas en person som inte 
har sökt tjänsten om han eller hon samtycker 
därtill och förutsatt att hans eller hennes behö-
righet har utretts. 
 

5 § 

Anställning i tjänsteförhållande 

I ett tjänsteförhållande som har varit offent-
ligt ledigförklarat kan anställas endast en per-
son som skriftligen har sökt det före ansök-
ningstidens utgång och då uppfyller behörig-
hetsvillkoren. Till ansökan ska fogas en utred-
ning över sökandens behörighet.  
 
 
 
 
 
 

Till tjänsten som kommundirektör och i en-
lighet med fullmäktiges beslut även till ett an-
nat tjänsteförhållande hos kommunen kan 
även antas en person som inte har sökt tjäns-
ten om han eller hon samtycker därtill och för-
utsatt att hans eller hennes behörighet har ut-
retts. 
 

6 § 

Behörighetsvillkor 

De allmänna grunderna för anställning i 
tjänsteförhållande anges i grundlagen. Den 
som anställs i ett tjänsteförhållande skall dess-
utom ha särskilt föreskriven eller av kommu-
nen bestämd särskild behörighet. 
 

En person kan anställas i tjänsteförhållande 
för viss tid oberoende av de särskilda behörig-
hetsvillkoren, om därom föreskrivs särskilt el-
ler kommunen av särskilda skäl beslutar något 
annat i ett enskilt fall. 
 

              
 

6 § 

Behörighetsvillkor 

De allmänna grunderna för anställning i 
tjänsteförhållande anges i grundlagen. Den 
som anställs i ett tjänsteförhållande ska dess-
utom ha särskilt föreskriven eller av kommu-
nen eller välfärdsområdet bestämd särskild 
behörighet. 

En person kan anställas i tjänsteförhållande 
för viss tid oberoende av de särskilda behörig-
hetsvillkoren, om det föreskrivs särskilt om 
det eller kommunen eller välfärdsområdet av 
särskilda skäl beslutar något annat i ett enskilt 
fall. 

               
 

16 a § 

Tjänsteinnehavares rätt att få ledigt från ar-
betet för att sköta kommunala förtroendeupp-

drag 

En tjänsteinnehavare har rätt att i enlighet 
med 80 och 81 § i kommunallagen få ledigt 

16 a § 

Tjänsteinnehavares rätt att få ledigt från ar-
betet för att sköta förtroendeuppdrag i kom-

munen eller välfärdsområdet 

En tjänsteinnehavare har rätt att få ledigt 
från arbetet för att sköta förtroendeuppdrag i 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
från arbetet för att sköta kommunala förtroen-
deuppdrag. 
 

kommunen eller välfärdsområden. På tjänste-
innehavarens rätt att få ledigt tillämpas vad 
som i 80 och 81 § i kommunallagen och i 85 
och 86 § i lagen om välfärdsområden före-
skrivs om förtroendevaldas rätt att få ledigt. 
 

23 § 

Ändring av tjänsteutövningsskyldigheten 

Den kommunala myndighet som beslutar 
om anställning i ett tjänsteförhållande som 
gäller tills vidare kan sedan den gett tjänstein-
nehavaren tillfälle att bli hörd besluta att tjäns-
teinnehavarens tjänsteutövningsskyldighet 
skall ändras, om en omorganisering av verk-
samheten eller någon annan grundad anled-
ning så förutsätter. 
 

23 § 

Ändring av tjänsteutövningsskyldigheten 

Den myndighet i en kommun eller i ett väl-
färdsområde som beslutar om anställning i ett 
tjänsteförhållande som gäller tills vidare kan 
sedan den gett tjänsteinnehavaren tillfälle att 
bli hörd besluta att tjänsteinnehavarens tjäns-
teutövningsskyldighet ska ändras, om en om-
organisering av verksamheten eller någon an-
nan grundad anledning så förutsätter. 
 

25 § 

Tjänsteinnehavares ställning vid överlåtelse 
av rörelse 

Med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse 
avses överlåtelse av en funktionell del i en 
kommun eller samkommun till en annan ar-
betsgivare, om den del som överlåts efter 
överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. 
 

              
 

25 § 

Tjänsteinnehavares ställning vid överlåtelse 
av rörelse 

Med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse 
avses överlåtelse av en funktionell del i en 
kommun, en samkommun, ett välfärdsområde 
eller en välfärdssammanslutning till en annan 
arbetsgivare, om den del som överlåts efter 
överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. 

              
 

31 § 

Permitteringsförfarande 

              
Förhandsinformation behöver inte ges, om 

arbetsgivaren enligt lagen om samarbete mel-
lan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 
(449/2007) skall ge motsvarande utredning el-
ler förhandla om permittering med tjänstein-
nehavarna eller deras företrädare. 
 

31 § 

Permitteringsförfarande 

               
Förhandsinformation behöver inte ges, om 

arbetsgivaren enligt lagen om samarbete mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner 
och välfärdsområden (449/2007) ska ge mot-
svarande utredning eller förhandla om permit-
tering med tjänsteinnehavarna eller deras fö-
reträdare. 
 

37 b § 

Träning eller utbildning som främjar syssel-
sättningen av en uppsagd tjänsteinnehavare 

37 b § 

Träning eller utbildning som främjar syssel-
sättningen av en uppsagd tjänsteinnehavare 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
              
Arbetsgivaren och personalen får avtala om 

att värdet ska bestämmas på ett sätt som avvi-
ker från bestämmelserna i 2 mom. Dessutom 
får arbetsgivaren och personalen avtala om 
andra arrangemang än träning eller utbildning 
för att främja möjligheterna till sysselsättning 
för den som sägs upp. Personalens företrädare 
utses i enlighet med lagen om samarbete mel-
lan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. 
Ett avtal som ingåtts av en företrädare för per-
sonalen är bindande för alla tjänsteinnehavare 
som den företrädare som ingått avtalet ska an-
ses företräda. 
 

               
Arbetsgivaren och personalen får avtala om 

att värdet ska bestämmas på ett sätt som avvi-
ker från bestämmelserna i 2 mom. Dessutom 
får arbetsgivaren och personalen avtala om 
andra arrangemang än träning eller utbildning 
för att främja möjligheterna till sysselsättning 
för den som sägs upp. Personalens företrädare 
utses i enlighet med lagen om samarbete mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner 
och välfärdsområden. Ett avtal som ingåtts av 
en företrädare för personalen är bindande för 
alla tjänsteinnehavare som den företrädare 
som ingått avtalet ska anses företräda. 
 

39 § 

Uppsägningsrätt i samband med överlåtelse 
av rörelse 

              
När kommunen överlåter rörelse på det sätt 

som avses i 25 § 1 mom., får tjänsteinnehava-
ren utan iakttagande av den uppsägningstid 
som annars skall tillämpas i tjänsteförhållan-
det eller oberoende av tjänsteförhållandets 
längd säga upp tjänsteförhållandet att upphöra 
på dagen för överlåtelsen, om arbetsgivaren 
eller den nya innehavaren av rörelsen har un-
derrättat tjänsteinnehavaren om överlåtelsen 
senast en månad före dagen för överlåtelsen. 
Om tjänsteinnehavaren har underrättats om 
överlåtelsen senare, får han eller hon säga upp 
sin anställning så att den upphör på dagen för 
överlåtelsen eller senare, dock senast inom en 
månad från underrättelsen. 
 

39 § 

Uppsägningsrätt i samband med överlåtelse 
av rörelse 

               
När kommunen eller välfärdsområdet över-

låter rörelse på det sätt som avses i 25 § 1 
mom., får tjänsteinnehavaren utan iakttagande 
av den uppsägningstid som annars ska tilläm-
pas i tjänsteförhållandet och oberoende av 
tjänsteförhållandets längd säga upp tjänsteför-
hållandet att upphöra på dagen för överlåtel-
sen, om arbetsgivaren eller den nya innehava-
ren av rörelsen har underrättat tjänsteinneha-
varen om överlåtelsen senast en månad före 
dagen för överlåtelsen. Om tjänsteinnehava-
ren har underrättats om överlåtelsen senare, 
får han eller hon säga upp sin anställning så att 
den upphör på dagen för överlåtelsen eller se-
nare, dock senast inom en månad från under-
rättelsen. 
 

43 § 

Förfarandet vid upphävande av tjänsteför-
hållande 

              
Om arbetsgivaren enligt lagen om samar-

bete mellan kommunala arbetsgivare och ar-
betstagare är skyldig att förhandla om grun-
derna för uppsägning av ekonomiska orsaker 
eller av produktionsorsaker med arbetstagarna 
eller deras företrädare, har arbetsgivaren inte 

43 § 

Förfarandet vid upphävande av tjänsteför-
hållande 

               
Om arbetsgivaren enligt lagen om samar-

bete mellan arbetsgivare och arbetstagare i 
kommuner och välfärdsområden är skyldig att 
förhandla om grunderna för uppsägning av 
ekonomiska orsaker eller av produktionsorsa-
ker med arbetstagarna eller deras företrädare, 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
en sådan skyldighet som motsvarar den som 
avses i 1 mom. 

              
 

har arbetsgivaren inte en sådan skyldighet 
som motsvarar den som avses i 1 mom. 

               
 

48 § 

Förfarandet vid avstängning från tjänsteut-
övning 

Om avstängning från tjänsteutövning beslu-
tar kommunstyrelsen eller någon annan myn-
dighet som fastställs i en instruktion. Om av-
stängning av kommundirektören beslutar 
dock fullmäktige. Före fullmäktiges samman-
träde kan fullmäktiges ordförande interimist-
iskt fatta beslut om avstängning av kommun-
direktören. Om avstängning av andra tjänste-
innehavare kan kommundirektören eller en 
annan ledande tjänsteinnehavare som anges i 
instruktionen interimistiskt fatta beslut. 
 
 
 
 

              
 

48 § 

Förfarandet vid avstängning från tjänsteut-
övning 

Beslut om avstängning från tjänsteutövning 
fattas av kommunstyrelsen eller välfärdsom-
rådesstyrelsen eller av någon annan i förvalt-
ningsstadgan bestämd myndighet. Beslut om 
avstängning av kommundirektören eller väl-
färdsområdesdirektören fattas dock av full-
mäktige. Före fullmäktiges sammanträde kan 
fullmäktiges ordförande interimistiskt fatta 
beslut om avstängning av kommundirektören 
eller välfärdsområdesdirektören. Interimist-
iskt beslut om avstängning av andra tjänstein-
nehavare kan fattas av kommundirektören, 
välfärdsområdesdirektören eller någon annan 
i förvaltningsstadgan bestämd ledande tjäns-
teinnehavare. 

               
 

50 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som arbetsgivaren fattat 
med stöd av denna lag söks enligt kommunal-
lagens bestämmelser om begäran om ompröv-
ning och anförande av kommunalbesvär. Ti-
den för begäran om omprövning av ett beslut 
om uppsägning enligt 37 § börjar dock löpa 
först när den uppsägningstid som anges i 40 § 
1 mom. har gått ut. Detsamma gäller besvärs-
tiden i sådana fall när ett sådant beslut om 
uppsägning som avses i 37 § har fattats av full-
mäktige eller av ett sådant organ i samkom-
munen som avses i 58 § 1 mom. i kommunal-
lagen. 
 
 

En tjänsteinnehavare får inte söka ändring 
genom besvär i ett myndighetsbeslut i ett 
ärende som avses i 2 § i lagen om kommunala 
tjänstekollektivavtal eller lämna ärendet till 

50 § 

Ändringssökande 

Vid sökande av ändring i beslut som fattats 
av arbetsgivaren tillämpas vad som i kommu-
nallagen eller lagen om välfärdsområden fö-
reskrivs om begäran om omprövning, anfö-
rande av kommunalbesvär och anförande av 
välfärdsområdesbesvär, om inte något annat 
föreskrivs nedan. Tiden för begäran om om-
prövning av ett beslut om uppsägning enligt 
37 § börjar löpa först när den uppsägningstid 
som anges i 40 § 1 mom. har gått ut. Det-
samma gäller besvärstiden i sådana fall när ett 
sådant beslut om uppsägning som avses i 37 § 
har fattats av fullmäktige eller av ett sådant or-
gan i samkommunen som avses i 58 § 1 mom. 
i kommunallagen. 

En tjänsteinnehavare får inte söka ändring 
genom besvär i ett myndighetsbeslut i ett 
ärende som avses i 2 § i lagen om kommuner-
nas och välfärdsområdenas tjänstekollektiv-
avtal eller lämna ärendet till avgörande genom 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
avgörande genom begäran om omprövning el-
ler som förvaltningstvistemål, om tjänsteinne-
havaren eller en tjänsteinnehavarförening har 
rätt att anhängiggöra ärendet hos arbetsdom-
stolen. Det som föreskrivs ovan i detta mo-
ment tillämpas endast på en tjänsteinnehavare 
som är medlem i en sådan tjänsteinnehavar-
förening eller en underförening till den som 
har rätt att anhängiggöra saken vid arbetsdom-
stolen. 
 

begäran om omprövning eller som förvalt-
ningstvistemål, om tjänsteinnehavaren eller 
en tjänsteinnehavarförening har rätt att an-
hängiggöra ärendet hos arbetsdomstolen. Det 
som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas 
endast på en tjänsteinnehavare som är medlem 
i en sådan tjänsteinnehavarförening eller en 
underförening till den som har rätt att anhäng-
iggöra saken vid arbetsdomstolen. 
 

53 § 

Ersättning för rättegångskostnader 

Utan hinder av vad som i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) bestäms om ersättning 
för rättegångskostnader skall den tjänsteinne-
havare som anfört kommunalbesvär eller nå-
gon annan person som skall anses ha anfört 
besvär på tjänsteinnehavarens vägnar, på yr-
kande åläggas att ersätta arbetsgivarens skä-
liga rättegångskostnader, om besvären gäller 
en sak som avses i denna lag och besvären inte 
godkänns. På motsvarande sätt skall myndig-
heten åläggas att ersätta de skäliga rättegångs-
kostnaderna för en part som anfört kommunal-
besvär, om beslutet helt eller delvis upphävs 
på grund av besvären. 
 
 

              
 

53 § 

Ersättning för rättegångskostnader 

Trots vad som i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019) föreskrivs om 
ersättning för rättegångskostnader ska den 
tjänsteinnehavare som anfört kommunalbe-
svär eller välfärdsområdesbesvär eller någon 
annan person som ska anses ha anfört besvär 
på tjänsteinnehavarens vägnar, på yrkande 
åläggas att ersätta arbetsgivarens skäliga rät-
tegångskostnader, om besvären gäller en sak 
som avses i denna lag och besvären inte god-
känns. På motsvarande sätt ska myndigheten 
åläggas att ersätta de skäliga rättegångskost-
naderna för en part som anfört kommunalbe-
svär eller välfärdsområdesbesvär, om beslutet 
helt eller delvis upphävs på grund av besvä-
ren. 

               
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

18. 

Lag 

om ändring av om ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kommunala arbetskollektivavtal (670/1970) lagens rubrik samt 1, 1 a och 

2 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1/1975 och 1 a § sådan den lyder i lag 
205/1991, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 
 
 
 
 
 

1 § 
 

Arbetskollektivavtal ingås på kommuns och 
kommunalförbunds vägnar av kommunala av-
talsdelegationen, på vilken tillämpas vad i la-
gen om arbetskollektivavtal är stadgat om ar-
betsgivare eller registrerad arbetsgivarför-
ening. 
 
 
 
 
 

Angående kommunala avtalsdelegationens 
organisation och verksamhet stadgas särskilt 
genom lag. 
 

Vad i denna lag är stadgat om kommunala 
avtalsdelegationen skall i landskapet Åland 
äga tillämpning på det organ som enligt vad 
därom i landskapslagstiftningen är stadgat 
äger företräda kommunerna vid ingående av 
kommunala tjänstekollektivavtal i landskapet. 
 

Lag  

om kommunernas och välfärdsområdenas 
arbetskollektivavtal 

1 § 
 

Arbetskollektivavtal ingås på en kommuns, 
en samkommuns, ett välfärdsområdes, en väl-
färdssammanslutnings och ett i 4 § 2 mom. i 
lagen om anordnande av intressebevakning 
för arbetsgivare i kommuner och välfärdsom-
råden ( / ) avsett medlemssamfunds vägnar av 
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna 
KT, på vilken tillämpas vad som i lagen om 
kollektivavtal (436/1946) föreskrivs om ar-
betsgivare eller registrerade arbetsgivarför-
eningar. 

Särskilda bestämmelser om Kommun- och 
välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s organi-
sationsform och verksamhet finns i lagen om 
anordnande av intressebevakning för arbets-
givare i kommuner och välfärdsområden. 

Vad som i denna lag föreskrivs om Kom-
mun- och välfärdsområdesarbetsgivarna 
KT:s organisationsform och verksamhet ska i 
landskapet Åland tillämpas på det organ som 
enligt vad som föreskrivs i landskapets lag-
stiftning ska företräda kommunerna vid ingå-
ende av kommunala arbetskollektivavtal i 
landskapet Åland. 
 

1 a § 
 

Om beslut, som gäller tillämpningen av ett 
arbetskollektivavtal eller arbetstagares lön el-

1 a § 
 

Om beslut som gäller tillämpningen av ett 
arbetskollektivavtal eller arbetstagares lön el-



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
ler andra anställningsvillkor, enligt kollektiv-
avtalet får prövas av kommunen eller kom-
munalförbundet, kan kommunfullmäktiges el-
ler förbundsfullmäktiges beslutanderätt utan 
hinder av 11 § 2 mom. kommunallagen 
(953/76) genom instruktion eller annars ge-
nom beslut av kommunfullmäktige eller för-
bundsfullmäktige överföras på någon annan 
kommunal myndighet. 
 

ler andra anställningsvillkor enligt kollektiv-
avtalet får prövas av kommunen eller sam-
kommunen, får kommunfullmäktiges eller 
samkommunsfullmäktiges beslutanderätt trots 
91 § i kommunallagen (410/2015) genom för-
valtningsstadgan eller annars genom beslut av 
kommunfullmäktige eller samkommunsfull-
mäktige överföras på någon annan kommunal 
myndighet. 

Om beslut som gäller tillämpningen av ett 
arbetskollektivavtal eller arbetstagares lön el-
ler andra anställningsvillkor enligt kollektiv-
avtalet får prövas av välfärdsområdet eller 
välfärdssammanslutningen, får välfärdsområ-
desfullmäktiges beslutanderätt trots 96 § i la-
gen om välfärdsområden ( / ) genom förvalt-
ningsstadgan eller annars genom beslut av 
välfärdsområdesfullmäktige överföras på nå-
gon annan myndighet i välfärdsområdet. 
 

2 § 
 

Kommunala avtalsdelegationen må bemyn-
diga kommun eller kommunalförbund att för 
egen räkning ingå kollektivavtal inom de 
gränser delegationen bestämmer. 

2 § 
 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT kan bemyndiga en kommun, en sam-
kommun, ett välfärdsområde, en välfärdssam-
manslutning eller ett medlemssamfund enligt 
4 § 2 mom. i lagen om anordnande av intres-
sebevakning för arbetsgivare i kommuner och 
välfärdsområden att för egen räkning ingå 
kollektivavtal inom de gränser som styrelsen 
eller en sektion bestämmer. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

 

19. 

Lag 

om ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) 29 § och 
ändras lagens rubrik, 1 §, 2 § 3 mom. 2 punkten, 2 § 4 mom., 3 § 1 4 mom., 5 och 5 a §, 8 § 

2 och 3 mom., 11 och 13 §, 14 § 1 och 2 mom., 15 och 19 §, 20 § 2 och 4 mom., 21 § 1 mom. 
och 25 och 28 §,  

 av dem 2 § 3 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 485/1996, 3 § 4 mom. sådant det ly-der i 
lag 436/1993, 5 och 13 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 765/1986, 5 a § sådan den lyder i 
lag 204/1991, 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 765/1986, 20 § 4 mom. och 21 § 1 mom. sådana 
de lyder i lag 492/1986 samt 28 § sådan den lyder i lag 19/1997, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 
 
 
 
 

1 § 
 

För fastställande av kommunala tjänsteinne-
havares villkor i anställningsförhållandet ge-
nom tjänstekollektivavtal och för tryggande 
av arbetsfreden förhandlas på sätt i denna lag 
stadgas. 
 

Såsom tjänsteinnehavare anses personer i 
kommunal tjänst eller i sådant tillfälligt of-
fentligträttsligt anställningsförhållande till 
kommun eller kommunalförbund som avses i 
98 § kommunallagen. 
 

Lag 

om kommunernas och välfärdsområdenas 
tjänstekollektivavtal 

1 § 
 

Denna lag innehåller bestämmelser om för-
handlingar för fastställande av anställnings-
villkoren för tjänsteinnehavare i kommuner, 
samkommuner, välfärdsområden och väl-
färdssammanslutningar genom tjänstekollek-
tivavtal och för tryggande av arbetsfreden. 
 

2 § 
 

              
Avtal får inte ingås om 
              
2) pensioner, familjepensioner eller andra 

med dem jämförbara förmåner, hyran för 
tjänstebostäder eller användning av annan 
egendom som tillhör en kommun eller en sam-
kommun, med undantag för arbetsrum och ar-
betsredskap för dem som har uppgifter vilka 

2 § 
 

               
Avtal får inte ingås om 
               
2) pensioner, familjepensioner eller andra 

med dem jämförbara förmåner, hyran för 
tjänstebostäder eller användning av annan 
egendom som tillhör en kommun, en samkom-
mun, ett välfärdsområde eller en välfärdssam-
manslutning, med undantag för arbetsrum och 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
gäller samarbetet mellan arbetsgivare och 
tjänsteinnehavare, 
 

              
I sak vari tjänstekollektivavtal icke finnes 

och i ovan i 3 mom. avsedda angelägenheter 
gäller vad om dem är särskilt stadgat eller fö-
reskrivet eller utöver tjänstekollektivavtalet 
med kommunala avtalsdelegationens sam-
tycke med tjänsteinnehavare med avtalslön i 
enskilt fall är överenskommet. 
 

              
 

arbetsredskap för dem som har uppgifter vilka 
gäller samarbetet mellan arbetsgivare och 
tjänsteinnehavare,  

               
I frågor som inte omfattas av något tjänste-

kollektivavtal och i angelägenheter som avses 
i 3 mom. tillämpas vad som särskilt föreskrivs 
eller bestäms eller vad som utöver tjänstekol-
lektivavtalet med samtycke av Kommun- och 
välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s i en-
skilda fall avtalas med en tjänsteinnehavare 
med avtalslön. 

               
 

3 § 
 

Förhandlings- och avtalsparter är kommu-
nala avtalsdelegationen och sådan registrerad 
förening, till vars egentliga ändamål det hör 
att bevaka tjänsteinnehavarnas intressen i 
kommunala anställningsförhållanden (tjänste-
innehavarförening) och med vilken avtalsde-
legationen prövar ändamålsenligt ingå tjänste-
kollektivavtal. 
 
 
 

I sak vari överenskommelse får träffas ge-
nom tjänstekollektivavtal må kommunala av-
talsdelegationen bemyndiga kommun eller 
kommunalförbund att för egen del ingå tjäns-
tekollektivavtal inom de gränser avtalsdele-
gationen bestämmer. 
 
 

Angående kommunala avtalsdelegationens 
organisation och verksamhet stadgas särskilt 
genom lag. 
 
 

Om förhandlingsproceduren samt om förfa-
randet för tryggande av arbetsfreden eller om 
annat sådant förfarande kan ett särskilt avtal 
(huvudavtal) ingås. Likaså kan ett särskilt av-
tal ingås om den procedur som i samarbetet 
mellan en kommun eller en samkommun och 
tjänsteinnehavarna skall iakttas vid skötseln 
av personalfrågor (allmänt avtal). 
 

              

3 § 
 

Förhandlings- och avtalsparter är Kommun- 
och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och en 
sådan registrerad förening till vars egentliga 
ändamål det hör att bevaka tjänsteinnehavar-
nas intressen i anställningsförhållanden hos 
kommuner, samkommuner, välfärdsområden 
och välfärdssammanslutningar (tjänsteinne-
havarförening) och med vilken Kommun- och 
välfärdsområdesarbetsgivarna KT prövar det 
vara ändamålsenligt att ingå tjänstekollektiv-
avtal. 

I frågor där överenskommelse får träffas 
genom tjänstekollektivavtal kan Kommun- 
och välfärdsområdesarbetsgivarna KT be-
myndiga en kommun, en samkommun, ett väl-
färdsområde eller en välfärdssammanslutning 
att för egen del ingå tjänstekollektivavtal inom 
de gränser Kommun- och välfärdsområdesar-
betsgivarna KT bestämmer.  

Särskilda bestämmelser om Kommun- och 
välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s organi-
sationsform och verksamhet finns i lagen om 
anordnande av intressebevakning för arbets-
givare i kommuner och välfärdsområden. 

Ett särskilt avtal kan ingås om förhandlings-
proceduren samt om det förfarandet för tryg-
gande av arbetsfreden eller om annat sådant 
förfarande (huvudavtal). Likaså kan ett sär-
skilt avtal ingås om den procedur som i sam-
arbetet mellan en kommun, en samkommun, 
ett välfärdsområde eller en välfärdssamman-
slutning och tjänsteinnehavarna ska iakttas 
vid skötseln av personalfrågor (allmänt avtal). 

               



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
  

5 § 
 

Bundna av tjänstekollektivavtal är: 
1) kommunala avtalsdelegationen; 

 
2) kommuner och kommunalförbund; 

 
3) kommunala centralorganisationer; 
4) de tjänsteinnehavarföreningar som ingått 

tjänstekollektivavtal eller som efteråt med 
samtycke av tidigare parter i avtalet skriftligen 
biträtt detsamma; 

5) de registrerade föreningar som direkt el-
ler genom mellanled är eller under avtalets 
giltighetstid varit underföreningar av ovan i 
punkt 4 nämnda tjänsteinnehavarföreningar; 
och 

6) de tjänsteinnehavare som är eller under 
avtalets giltighetstid varit medlemmar i en av 
avtalet bunden förening. 
 
 
 
 

Utan hinder av ett tjänstekollektivavtal kan 
kommunala avtalsdelegationen bestämma an-
nat om tjänsteinnehavarnas anställningsvill-
kor än vad som är överenskommet i avtalet, 
om möjligheterna att få eller kvarhålla perso-
nal hos kommunerna eller kommunalförbun-
den eller andra vägande skäl kräver detta. 
Kommunala avtalsdelegationen får likväl inte 
bestämma sämre anställningsvillkor än vad 
som överenskommits i tjänstekollektivavtalet.  
 
 

Kommunala avtalsdelegationen skall innan 
bestämmelse som avses i 2 mom. utfärdas för-
handla därom med de föreningar som är parter 
i ett i 3 § 4 mom. nämnt huvudavtal angående 
förhandlingsproceduren samt höra respektive 
kommuner och kommunalförbund. Om ären-
det gäller många kommuner eller kommunal-
förbund, kan kommunala avtalsdelegationen 
höra kommunernas centralorganisationer i 

5 § 
Bundna av tjänstekollektivavtal är  
1) Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-

varna KT, 
2) välfärdsområden och välfärdssamman-

slutningar,  
3) kommuner och samkommuner, 
4) kommunala centralorganisationer, 

 
 
 

5) de tjänsteinnehavarföreningar som ingått 
tjänstekollektivavtal eller som efteråt med 
samtycke av tidigare parter i avtalet skriftli-
gen biträtt detsamma, 
 
 

6) de registrerade föreningar som direkt el-
ler genom mellanled är eller under avtalets 
giltighetstid varit underföreningar till i 5 
punkten avsedda tjänsteinnehavarföreningar, 

7) de tjänsteinnehavare som är eller under 
avtalets giltighetstid varit medlemmar i en av 
avtalet bunden förening. 

Trots ett tjänstekollektivavtal kan Kommun- 
och välfärdsområdesarbetsgivarna KT be-
stämma annat om tjänsteinnehavarnas anställ-
ningsvillkor än vad som är överenskommet i 
avtalet, om möjligheterna att få eller hålla 
kvar personal hos kommunerna, samkommu-
nerna, välfärdsområdena eller välfärdssam-
manslutningarna eller andra vägande skäl 
kräver detta. Kommun- och välfärdsområdes-
arbetsgivarna KT får likväl inte bestämma 
sämre anställningsvillkor än vad som överens-
kommits i tjänstekollektivavtalet. 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT ska innan ett beslut som avses i 2 
mom. fattas förhandla om saken med de före-
ningar som är parter i huvudavtalet samt höra 
kommunerna, samkommunerna, välfärdsom-
rådena och välfärdssammanslutningarna i 
fråga. Om saken gäller många kommuner, 
samkommuner, välfärdsområden eller väl-
färdssammanslutningar, kan Kommun- och 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
stället för kommunerna eller kommunalför-
bunden. 
 
 
 

Kommunala avtalsdelegationen kan efter att 
ha förhandlat med ovan i 3 mom. nämnda för-
eningar bestämma om anställningsvillkoren 
för de tjänsteinnehavare som företräder kom-
munen eller kommunalförbundet såsom ar-
betsgivare, om kretsen av de avtalsbundna är 
begränsad i tjänstekollektivavtalet. Om de 
tjänster vars innehavare det åligger att före-
träda en kommun eller ett kommunalförbund 
som arbetsgivare kan särskilt stadgas genom 
förordning. 
 
 
 

En kommun eller ett kommunalförbund får 
inte i andra fall än de som nämns i 2 och 4 
mom. eller i det fall som avses i 2 § 4 mom. 
inom ett tjänstekollektivavtals tillämpnings-
område bestämma eller avtala, ej heller en 
kommunal centralorganisation rekommen-
dera, att anställningsvillkoren för tjänsteinne-
havare, som står utanför tjänstekollektivavta-
let men utför i avtalet nämnt arbete, skall vara 
sådana att de står i strid med kollektivavtalet.  
 
 

Vad som stadgas i 1 och 5 mom. skall iakttas 
endast om kommunala avtalsdelegationen, 
kommunen, kommunalförbundet, tjänsteinne-
havarföreningen eller tjänsteinnehavaren inte 
är bunden av ett tidigare, på andra villkor in-
gånget tjänstekollektivavtal eller den krets 
som avtalet binder inte är begränsad i själva 
avtalet. 
 

välfärdsområdesarbetsgivarna KT höra kom-
munernas eller välfärdsområdenas centralor-
ganisationer i stället för kommunerna, sam-
kommunerna, välfärdsområdena eller väl-
färdssammanslutningarna. 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT kan efter att ha förhandlat med de 
föreningar som är parter i huvudavtalet be-
stämma om anställningsvillkoren för de tjäns-
teinnehavare som företräder kommunen, sam-
kommunen, välfärdsområdet eller välfärds-
sammanslutningen som arbetsgivare, om 
kretsen av de avtalsbundna är begränsad i 
tjänstekollektivavtalet. Bestämmelser om de 
tjänster vars innehavare det åligger att före-
träda en kommun, en samkommun, ett väl-
färdsområde eller en välfärdssammanslutning 
som arbetsgivare får utfärdas genom förord-
ning av stadsrådet. 

En kommun, en samkommun, ett välfärds-
område eller en välfärdssammanslutning får 
inte i andra fall än de som avses i 2 och 4 
mom. eller de enskilda fall som avses i 2 § 4 
mom. inom ett tjänstekollektivavtals tillämp-
ningsområde bestämma eller avtala, inte hel-
ler Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT rekommendera, att anställningsvill-
koren för tjänsteinnehavare som står utanför 
tjänstekollektivavtalet och utför i avtalet av-
sett arbete ska vara sådana att de står i strid 
med kollektivavtalet. 

Vad som föreskrivs i 1 och 5 mom. ska dock 
endast tillämpas, om Kommun- och välfärds-
områdesarbetsgivarna KT, kommunen, sam-
kommunen, välfärdsområdet, välfärdssam-
manslutningen, tjänsteinnehavarföreningen 
eller tjänsteinnehavaren inte binds av ett tidi-
gare, på andra villkor ingånget tjänstekollek-
tivavtal eller om den krets som avtalet binder 
inte är begränsad i själva avtalet. 
 

5 a § 
 

Om beslut, som gäller tillämpningen av ett 
tjänstekollektivavtal eller tjänsteinnehavares 
lön eller andra anställningsvillkor, enligt kol-
lektivavtalet får prövas av kommunen eller 
kommunalförbundet, kan kommunfullmäkti-
ges eller förbundsfullmäktiges beslutanderätt 
utan hinder av 11 § 2 mom. kommunallagen 

5 a § 
 

Om beslut som gäller tillämpningen av ett 
tjänstekollektivavtal eller tjänsteinnehavares 
lön eller andra anställningsvillkor enligt kol-
lektivavtalet får prövas av kommunen eller 
samkommunen, kan kommunfullmäktiges el-
ler samkommunsfullmäktiges beslutanderätt 
trots 91 § i kommunallagen (410/2015) genom 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
(953/76) genom instruktion eller annars ge-
nom beslut av kommunfullmäktige eller för-
bundsfullmäktige överföras på någon annan 
kommunal myndighet. 
 

förvaltningsstadgan eller annars genom beslut 
av kommunfullmäktige eller samkommuns-
fullmäktige överföras på någon annan myndig-
het i kommunen eller samkommunen. 

Om beslut som gäller tillämpningen av ett 
tjänstekollektivavtal eller tjänsteinnehavares 
lön eller andra anställningsvillkor enligt kol-
lektivavtalet får prövas av välfärdsområdet 
eller välfärdssammanslutningen, kan väl-
färdsområdesfullmäktiges beslutanderätt 
trots 22 § i lagen om välfärdsområden genom 
förvaltningsstadgan eller annars genom be-
slut av välfärdsområdesfullmäktige överföras 
på någon annan myndighet i välfärdsområdet. 
 

8 § 
 

              
Med lockout avses av kommun eller kom-

munalförbund föranstaltad och med strejk av 
tjänsteinnehavarförening mot kommun eller 
kommunalförbund riktad arbetsinställelse, 
som har till ändamål att utöva påtryckning på 
motparten i arbetstvisten genom att avbryta 
utförandet av de av arbetsinställelsen omfat-
tade tjänsteinnehavarnas samtliga tjänsteålig-
ganden. 
 
 

Angående lockout som utlyses av kommun 
eller kommunalförbund beslutar kommunala 
avtalsdelegationen. 

              
 

8 § 
 

               
Med lockout avses av en kommun, en sam-

kommun, ett välfärdsområde eller en välfärds-
sammanslutning föranstaltad och med strejk 
av en tjänsteinnehavarförening mot en kom-
mun, en samkommun, ett välfärdsområde el-
ler en välfärdssammanslutning riktad arbets-
inställelse vars syfte är att utöva påtryckning 
på motparten i arbetstvisten genom att avbryta 
utförandet av de av arbetsinställelsen omfat-
tade tjänsteinnehavarnas samtliga tjänsteålig-
ganden. 

Beslut om lockout som utlyses av en kom-
mun, en samkommun, ett välfärdsområde eller 
en välfärdssammanslutning fattas av Kom-
mun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. 

               
 

11 § 
 

Kommunala avtalsdelegationen åligger att 
övervaka, att kommunerna och kommunalför-
bunden iakttager stadgandena i denna lag och 
bestämmelserna i tjänstekollektivavtal. Angå-
ende övervakningsskyldigheten gäller på mot-
svarande sätt vad i 10 § är stadgat om tjänste-
innehavarförenings skyldighet att övervaka 
underlydande föreningar. 
 

11 § 
 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT ska övervaka att kommunerna, sam-
kommunerna, välfärdsområdena och väl-
färdssammanslutningarna iakttar bestämmel-
serna i denna lag och bestämmelserna i tjäns-
tekollektivavtal. I fråga om övervaknings-
skyldigheten tillämpas vad som i 10 § före-
skrivs om en tjänsteinnehavarförenings skyl-
dighet att övervaka underlydande föreningar. 
 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
13 § 

 
Anser kommunala avtalsdelegationen eller 

en tjänsteinnehavarförening att en stridsåtgärd 
kan åstadkomma allvarliga störningar i vik-
tiga samhällsfunktioner, och har vid förhand-
lingar enighet inte kunnat nås om avstående 
från eller begränsning av stridsåtgärden, har 
avtalsdelegationen eller tjänsteinnehavarför-
eningen rätt att, inom fem dygn efter det ett i 
7 § lagen om medling i arbetstvister nämnt 
meddelande lämnats, skriftligen anmäla till 
riksförlikningsmannabyrån att den kommer 
att hänskjuta saken till kommunala tjäns-
tetvistsnämnden. 
 
 
 

Finner avtalsdelegationen eller tjänsteinne-
havarförening, att stridsåtgärd under på-
gående arbetsstrid blir farlig för samhället på 
sätt i 1 mom. avses, har den rätt att omedelbart 
hänskjuta saken till tjänstetvistsnämnden för 
handläggning. 
 

13 § 
 

Bedömer Kommun- och välfärdsområdesar-
betsgivarna KT eller en tjänsteinnehavarför-
ening att en stridsåtgärd kan åstadkomma all-
varliga störningar i viktiga samhällsfunkt-
ioner, och har vid förhandlingar enighet inte 
kunnat nås om avstående från eller begräns-
ning av stridsåtgärden, har Kommun- och väl-
färdsområdesarbetsgivarna KT eller tjänste-
innehavarföreningen rätt att, inom fem dygn 
efter att ha mottagit ett i 7 § i lagen om med-
ling i arbetstvister (420/1962) avsett med-
delande, skriftligen anmäla till riksförlik-
ningsmannens byrå att Kommun- och väl-
färdsområdesarbetsgivarna KT eller tjänste-
innehavarföreningen kommer att hänskjuta 
saken till den berörda tjänstetvistenämnden.  

Bedömer Kommun- och välfärdsområdesar-
betsgivarna KT eller tjänsteinnehavarför-
eningen att en stridsåtgärd under pågående ar-
betsstrid blir farlig för samhället på det sätt 
som avses i 1 mom., kan Kommun- och väl-
färdsområdesarbetsgivarna KT eller tjänste-
innehavarföreningen omedelbart hänskjuta 
saken till den berörda tjänstetvistenämnden. 
 

14 § 
 

Kommunala tjänstevistsnämnden har åtta 
medlemmar. Medlemmarna, som skall vara 
förtrogna med de kommunala tjänsteinneha-
varnas arbetsförhållanden, utses av riksförlik-
ningsmannen för tre kalenderår i sänder, fyra 
medlemmar på förslag av kommunala avtals-
delegationen och fyra på förslag av tjänstein-
nehavarföreningarnas mest representativa 
centralorganisationer. För varje medlem utses 
på samma grunder två personliga suppleanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 § 
 

Kommunernas tjänstetvistenämnd behand-
lar tjänstetvister som gäller kommunerna och 
samkommunerna, och välfärdsområdenas 
tjänstetvistenämnd behandlar tjänstetvister 
som gäller välfärdsområdena och välfärds-
sammanslutningarna. Vardera nämnden har 
åtta medlemmar. Medlemmarna, som i kom-
munernas tjänstetvistenämnd ska vara för-
trogna med arbetsförhållandena för kommu-
nernas och samkommunernas tjänsteinneha-
vare och som i välfärdsområdenas tjänstetvis-
tenämnd ska vara förtrogna med arbetsför-
hållandena för välfärdsområdenas och väl-
färdssammanslutningarnas tjänsteinneha-
vare, utses av riksförlikningsmannen för tre 
kalenderår i sänder. Fyra medlemmar utses på 
förslag av Kommun- och välfärdsområdesar-
betsgivarna KT och fyra på förslag av den be-
rörda branschens tjänsteinnehavarförening-
ars mest representativa centralorganisationer. 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

Även i det fall att avtalsdelegationen eller 
tjänsteinnehavarföreningar icke inom av riks-
förlikningsmannen bestämd tid framlagt för-
slag till medlemmar och suppleanter i tjäns-
tetvistsnämnden, utses dessa av riksförlik-
ningsmannen. 
 
 

              
 

För varje medlem utses på samma grunder två 
personliga ersättare. 

Riksförlikningsmannen utser medlemmar 
och ersättare även om Kommun- och välfärds-
områdesarbetsgivarna KT eller tjänsteinne-
havarföreningarna inte lagt fram sina förslag 
till medlemmar och ersättare i tjänstetviste-
nämnden inom en av riksförlikningsmannen 
bestämd tid. 

               
 

15 § 
 

Tjänstetvistsnämnden sammankommer på 
kallelse av riksförlikningsmannen för att inom 
sig välja ordförande och viceordförande. 
 

Utgifterna för nämnden bestrides av statens 
medel. 
 

15 § 
 

Tjänstetvistenämnderna sammankommer 
på kallelse av riksförlikningsmannen för att 
inom sig välja ordförande och vice ordfö-
rande. 

Nämndernas utgifter betalas av statens me-
del. 
 

19 § 
 

Vad i 13 18 §§ är stadgat tillämpas, såframt 
ej kommunala avtalsdelegationen och veder-
börande tjänsteinnehavarförening sinsemellan 
annorlunda överenskommit. 
 

19 § 
 

Bestämmelserna i 13 18 § tillämpas endast, 
om Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT och den berörda tjänsteinnehavar-
föreningen inte sinsemellan har kommit över-
ens om något annat. 
 

20 § 
 

              
Förfar kommunala avtalsdelegationen, 

kommun eller kommunalförbund i strid med 8 
eller 9 § eller underlåter någon av dem att iakt-
taga vad i 11 § är stadgat, skall de, om ej annat 
är stadgat i tjänstekollektivavtal, i stället för 
skadestånd betala plikt. 
 

              
Plikt får i fråga om kommunala avtalsdele-

gationen, kommun, kommunalförbund eller 
förening uppgå till högst 50 000 mark och i 
fråga om tjänsteinnehavare till högst 200 
mark. Statsrådet skall, sedan kommunala av-
talsdelegationen och de centrala tjänsteinne-
havarföreningarna hörts, justera dessa mark-
belopp treårsvis i motsvarighet till föränd-
ringen i penningvärdet. 
 

20 § 
 

               
Om Kommun- och välfärdsområdesarbets-

givarna KT, en kommun, en samkommun, ett 
välfärdsområde eller en välfärdssammanslut-
ning handlar i strid med 8 eller 9 § eller un-
derlåter att iaktta 11 §, ska parten i fråga, om 
inte något annat bestäms i tjänstekollektivav-
talet, i stället för skadestånd betala plikt. 

               
Plikt får i fråga om Kommun- och välfärds-

områdesarbetsgivarna KT, en kommun, en 
samkommun, ett välfärdsområde, en välfärds-
sammanslutning eller en förening uppgå till 
högst 17 300 euro och i fråga om en tjänstein-
nehavare till högst 69 euro. Statsrådet ska, se-
dan Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT och de centrala tjänsteinnehavarför-
eningarna hörts, justera dessa eurobelopp 
treårsvis i motsvarighet till förändringen i 
penningvärdet. 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
21 § 

 
Då plikt ådöms skall hänsyn tas till alla fö-

religgande omständigheter, såsom skadans 
storlek, graden av skuld, den anledning till 
överträdelsen som den andra parten möjligen 
givit och föreningens, kommunens eller kom-
munalförbundets storlek. Om särskilda skäl 
föreligger, behöver plikt inte ådömas. 

              
 

21 § 
 

Då plikt ådöms ska hänsyn tas till skadans 
storlek, graden av skuld, den anledning till 
överträdelsen som den andra parten möjligen 
gett och föreningens, kommunens, samkom-
munens, välfärdsområdets eller välfärdssam-
manslutningens storlek. Om särskilda skäl fö-
religger, behöver plikt inte ådömas. 

               
 

25 § 
 

Till tjänsteinnehavare, som omfattas av ar-
betsstrid, erlägges icke avlöning och andra 
ekonomiska förmåner för den tid arbetet lig-
ger nere till följd av stridsåtgärd mot kommun 
eller kommunalförbund. Dessa utgår ej heller 
till tjänsteinnehavare som omfattas av lock-
out, utlyst av kommun eller kommunalför-
bund. Tjänsteinnehavare äger likväl rätt att 
nyttja tjänstebostad medan arbetsstrid pågår. 
 

25 § 
 

Till tjänsteinnehavare som omfattas av ar-
betsstrid betalas inte lön eller andra ekono-
miska förmåner för den tid arbetet ligger nere 
till följd av stridsåtgärd mot en kommun, en 
samkommun, ett välfärdsområde eller en väl-
färdssammanslutning. Lön och andra ekono-
miska förmåner betalas inte heller till tjänste-
innehavare som omfattas av lockout som ut-
lysts av en kommun, en samkommun, ett väl-
färdsområde eller en välfärdssammanslut-
ning. En tjänsteinnehavare har dock rätt att 
nyttja sin tjänstebostad medan arbetsstriden 
pågår. 
 

28 § 
 

Kommunala arbetsmarknadsverket skall 
inom en månad efter att ett tjänstekollektivav-
tal har undertecknats tillställa det ministerium 
som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen 
över det en kopia eller teknisk upptagning av 
avtalet. 
 

28 § 
 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT ska inom en månad efter att ett tjäns-
tekollektivavtal har undertecknats en sända en 
kopia eller teknisk upptagning av avtalet till 
det ministerium som ansvarar för arbetar-
skyddet och tillsynen över det. 
 

29 § 
 

Närmare stadganden om verkställigheten 
och tillämpningen av denna lag utfärdas vid 
behov genom förordning. 
 

 
(upphävs) 
 
 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . På över-

trädelse av bestämmelser i tjänstekollektivav-
tal som har inträffat och på stridsåtgärder 
som har vidtagits före ikraftträdandet av 
denna lag tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

21. 

Lag 

om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) 

lagens rubrik, 1 och 2 §, 3 § 1 och 4 mom., 4 §, 4 a § 1 4 mom., 6 § 2 och 3 mom., 10 § 4 mom., 
14 §, 15 § 1 mom. och 18, 19 och 24 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1138/2013 
och 4 a § 1 3 mom. sådana de lyder i lag 1472/2016 som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att främja samar-
betet mellan kommunala arbetsgivare och ar-
betstagare. Syftet med samarbetet är att ge ar-
betstagarna möjlighet att i samförstånd med 
arbetsgivaren delta i utvecklandet av kommu-
nens verksamhet och ge arbetstagarna möjlig-
het att påverka beredningen av beslut som gäl-
ler deras eget arbete och arbetskollektiv samt 
att samtidigt främja ett gott resultat i fråga om 
den kommunala serviceproduktionen och kva-
liteten på arbetstagarnas arbetsliv. 
 

Lag 

om samarbete mellan arbetsgivare och ar-
betstagare i kommuner och välfärdsområ-

den 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att främja samar-
betet mellan arbetsgivarna och arbetstagarna 
i kommuner och välfärdsområden. Syftet med 
samarbetet är att ge arbetstagarna möjlighet 
att i samförstånd med arbetsgivaren delta i ut-
vecklandet av kommunens och välfärdsområ-
dets verksamhet och ge arbetstagarna möjlig-
het att påverka beredningen av beslut som gäl-
ler deras eget arbete och arbetskollektiv samt 
att samtidigt främja ett gott resultat i fråga om 
kommunens och välfärdsområdets servicepro-
duktion och kvaliteten på arbetstagarnas ar-
betsliv. 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på samarbetet mellan 
kommunala arbetsgivare och arbetstagare. 
Vad som i denna lag bestäms om kommuner 
tillämpas också på samkommuner. 
 
 
 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på samarbetet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i kommuner, 
samkommuner, välfärdsområden och väl-
färdssammanslutningar. Vad som i denna lag 
föreskrivs om kommuner tillämpas också på 
samkommuner, och vad som i denna lag före-
skrivs om välfärdsområden tillämpas också 
på välfärdssammanslutningar. 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
I denna lag avses med arbetstagare den som 

står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till 
en kommun. 
 

I denna lag avses med arbetstagare den som 
står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till 
en kommun eller ett välfärdsområde. 
 

3 § 

Samarbetsparter 

Parter i samarbete enligt denna lag är kom-
munen som arbetsgivare och de som är an-
ställda hos kommunen. I samarbetet deltar den 
arbetstagare som berörs av det ärende som 
skall behandlas vid samarbetsförfarandet och 
hans eller hennes chef eller en företrädare för 
personalgruppen eller en del av den eller före-
trädarna för de berörda personalgrupperna 
samt en företrädare för arbetsgivaren. I sam-
band med överlåtelse av rörelse kan även för-
värvaren av rörelse vara samarbetspart. 
 

               
I fråga om uppsägningsskyddet för ett sam-

arbetsombud under hans eller hennes mandat-
period gäller vad som i 38 § 2 mom. i lagen 
om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 
och i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) 
bestäms om uppsägningsskydd för förtroende-
män. 
 

3 § 

Samarbetsparter 

Parter i samarbete enligt denna lag är kom-
munen eller välfärdsområdet som arbetsgi-
vare och de som är anställda hos kommunen 
eller välfärdsområdet. I samarbetet deltar den 
arbetstagare som berörs av det ärende som ska 
behandlas vid samarbetsförfarandet och ar-
betstagarens chef, eller en företrädare för per-
sonalgruppen eller en del av den eller företrä-
darna för de berörda personalgrupperna samt 
en företrädare för arbetsgivaren. I samband 
med överlåtelse av rörelse kan även förvärva-
ren av rörelsen vara samarbetspart. 

               
I fråga om uppsägningsskyddet för ett sam-

arbetsombud under ombudets mandatperiod 
tillämpas vad som i 38 § 2 mom. i lagen om 
tjänsteinnehavare i kommuner och välfärds-
områden (304/2003) och i 7 kap. 10 § i arbets-
avtalslagen (55/2001) föreskrivs om uppsäg-
ningsskydd för förtroendemän. 
 

4 § 

Ärenden som behandlas i samarbete 

I samarbetet mellan arbetsgivaren och per-
sonalen behandlas åtminstone ärenden som 
gäller 

1) sådana förändringar i organiseringen av 
arbetet, kommunens servicestruktur, kommu-
nindelningen eller i samarbetet mellan kom-
munerna som har betydande konsekvenser för 
personalens ställning, 
 
 
 

2) principerna för omorganisering av tjäns-
terna, om ärendet kan ha väsentliga personal- 

konsekvenser, så som anlitande av utomstå-
ende arbetskraft eller överlåtelse av rörelse, 
 
 

4 § 

Ärenden som behandlas i samarbete 

I samarbetet mellan arbetsgivaren och per-
sonalen behandlas åtminstone ärenden som 
gäller 

1) sådana förändringar i organiseringen av 
arbetet, kommunens eller välfärdsområdets 
servicestruktur, i kommunindelningen eller i 
samarbetet mellan kommunerna, i samarbetet 
mellan välfärdsområdena eller i samarbetet 
mellan kommunerna och välfärdsområdena 
som har betydande konsekvenser för persona-
lens ställning, 

2) principerna för omorganisering av tjäns-
terna, om ärendet kan ha väsentliga personal-
konsekvenser som följer av anlitande av ut-
omstående arbetskraft eller överlåtelse av rö-
relse eller andra väsentliga konsekvenser för 
personalen, 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
3) principer och planer som hänför sig till 

personalen, utvecklandet av och likvärdigt be-
mötande av personalen samt till det interna in-
formationsutbytet inom arbetskollektivet, 
samt 

4) överföring av arbetstagare till anställning 
på deltid, permittering eller uppsägning, om 
dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker 
eller av produktionsorsaker. 

Om det i kommunens budgetförslag förut-
sätts åtgärder vilkas genomförande sannolikt 
leder till flera uppsägningar, överföringar till 
anställning på deltid, permitteringar eller av-
sevärda försämringar i anställningsvillkoren, 
skall åtgärderna behandlas vid samarbetsför-
farande innan kommunstyrelsen ger sitt slut-
liga budgetförslag till fullmäktige. 
 

3) principer och planer som hänför sig till 
personalen, utvecklandet av och likvärdigt be-
mötande av personalen samt till det interna in-
formationsutbytet inom arbetskollektivet,  
 

4) överföring av arbetstagare till anställning 
på deltid, permittering eller uppsägning, om 
dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker 
eller av produktionsorsaker. 

Om det i kommunens eller välfärdsområ-
dets budgetförslag förutsätts åtgärder vilkas 
genomförande sannolikt leder till flera upp-
sägningar, överföringar till anställning på del-
tid, permitteringar eller avsevärda försäm-
ringar i anställningsvillkoren, ska åtgärderna 
behandlas vid samarbetsförfarande innan 
kommunstyrelsen eller välfärdsområdessty-
relsen ger sitt slutliga budgetförslag till kom-
mun- eller välfärdsområdesfullmäktige. 
 

4 a § 

Personal- och utbildningsplan 

I kommuner ska vid samarbetsförfarande år-
ligen utarbetas en personal- och utbildnings-
plan. 

Av personal- och utbildningsplanen ska 
med beaktande av kommunens storlek framgå 
åtminstone 

1) antalet faktiska arbetsavtals- och tjänste-
förhållanden för viss tid samt en bedömning 
av hur dessa kommer att utvecklas, 

2) principerna för användningen av olika an-
ställningsformer, 

3) allmänna principer för att upprätthålla ar-
betsförmågan hos arbetstagare som hotas av 
arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt 
arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare 
som hotas av arbetslöshet, 

4) en bedömning av hela personalens yrkes-
kunnande samt av förändringarna i kraven på 
yrkeskunnande och orsakerna till dem samt en 
årlig plan som baserar sig på denna bedöm-
ning enligt personalgrupp eller någon annan 
ändamålsenlig gruppindelning, 

5) förfaranden för genomförande och upp-
följning av planerna. 
 

4 a § 

Personal- och utbildningsplan 

I kommuner och välfärdsområden ska vid 
samarbetsförfarande årligen utarbetas en per-
sonal- och utbildningsplan. 

Av personal- och utbildningsplanen ska 
med beaktande av kommunens eller välfärds-
områdets storlek framgå åtminstone 

1) antalet faktiska arbetsavtals- och tjänste-
förhållanden för viss tid samt en bedömning 
av hur dessa kommer att utvecklas, 

2) principerna för användningen av olika an-
ställningsformer, 

3) allmänna principer för att upprätthålla ar-
betsförmågan hos arbetstagare som hotas av 
arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt 
arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare 
som hotas av arbetslöshet, 

4) en bedömning av hela personalens yrkes-
kunnande samt av förändringarna i kraven på 
yrkeskunnande och orsakerna till dem samt en 
årlig plan som baserar sig på denna bedöm-
ning enligt personalgrupp eller någon annan 
ändamålsenlig gruppindelning,  

5) förfaranden för genomförande och upp-
följning av de bedömningar, principer och 
planer som avses i 1 4 punkten. 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
I personal- och utbildningsplanen ska dess-

utom ingå principer enligt vilka arbetsgivaren 
för sina arbetstagare anskaffar sysselsätt-
ningsfrämjande träning eller utbildning enligt 
7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen och 37 b § i la-
gen om kommunala tjänsteinnehavare. 
 

I personal- och utbildningsplanen ska upp-
märksamhet fästas vid 

1) principerna för sysselsättning av partiellt 
arbetsföra, 

2) flexibla arbetstidsarrangemang. 
              

 

I personal- och utbildningsplanen ska dess-
utom ingå principer enligt vilka arbetsgivaren 
för sina arbetstagare anskaffar sysselsätt-
ningsfrämjande träning och utbildning enligt 
7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen och 37 b § i la-
gen om tjänsteinnehavare i kommuner och 
välfärdsområden.  

I personal- och utbildningsplanen ska upp-
märksamhet fästas vid 

1) principerna för sysselsättning av partiellt 
arbetsföra arbetstagare, och 

2) flexibla arbetstidsarrangemang. 
               

 
6 § 

Lämnande av uppgifter 

              
Kommunen skall en gång om året upplysa 

personalen om sysselsättningsläget och läget i 
fråga om verksamhet och ekonomi i kommu-
nen samt om den sannolika utvecklingen i 
fråga om dessa. Kommunen skall kvartalsvis 
på begäran av företrädarna för personalen i 
syfte att klarlägga arbetskraftssituationen i 
kommunen ge dem en redogörelse för antalet 
arbetstagare i anställningsförhållanden för 
viss tid och på deltid hos kommunen. 
 
 
 

Kommunen skall årligen på begäran av fö-
reträdarna för personalgrupperna för dem pre-
sentera en utredning om de principer som till-
lämpas i kommunen i fråga om anlitande av 
arbetskraft på grundval av ett underleveran-
törsavtal enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen 
om beställarens utredningsskyldighet och an-
svar vid anlitande av utomstående arbetskraft 
(1233/2006). Av utredningen skall framgå på 
vilka arbetsplatser, i vilka arbetsuppgifter och 
under vilka tidsperioder nämnda arbetskraft 
anlitas. 
 

6 § 

Lämnande av uppgifter 

               
Kommunen och välfärdsområdet ska en 

gång om året upplysa personalen om syssel-
sättningsläget och läget i fråga om verksamhet 
och ekonomi i kommunen eller välfärdsområ-
det samt om den sannolika utvecklingen i 
fråga om dessa. Kommunen och välfärdsom-
rådet ska kvartalsvis på begäran av företrä-
darna för personalen i syfte att klarlägga ar-
betskraftssituationen i kommunen eller väl-
färdsområdet ge dem en redogörelse för anta-
let arbetstagare i anställningsförhållanden för 
viss tid och på deltid hos kommunen eller väl-
färdsområdet. 

Kommunen och välfärdsområdet ska årli-
gen på begäran av företrädarna för personal-
grupperna för dem presentera en utredning om 
de principer som tillämpas i kommunen eller 
välfärdsområdet i fråga om anlitande av ar-
betskraft på grundval av ett underleverantörs-
avtal enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om 
beställarens utredningsskyldighet och ansvar 
vid anlitande av utomstående arbetskraft 
(1233/2006). Av utredningen ska framgå på 
vilka arbetsplatser, i vilka arbetsuppgifter och 
under vilka tidsperioder nämnda arbetskraft 
anlitas. 
 

  



   
  

 

   

 
 

 

10 § 

Anlitande av hyrd arbetskraft 

              
En företrädare för personalen kan emellertid 

inte yrka på samarbetsförhandlingar enligt 3 
mom., om avsikten är att anlita de hyrda ar-
betstagarna för arbete som kommunens perso-
nal enligt vedertagen praxis inte utför eller när 
det är fråga om sådant kortvarigt och bråds-
kande arbete eller installations-, reparations- 
eller servicearbete som det inte är möjligt att 
utföra med kommunens egen personal. 
 

10 § 

Anlitande av hyrd arbetskraft 

               
En företrädare för personalen kan emellertid 

inte yrka på samarbetsförhandlingar enligt 3 
mom., om avsikten är att anlita de hyrda ar-
betstagarna för arbete som kommunens eller 
välfärdsområdets personal enligt vedertagen 
praxis inte utför eller när det är fråga om så-
dant kortvarigt och brådskande arbete eller in-
stallations-, reparations- eller servicearbete 
som det inte är möjligt att utföra med kommu-
nens eller välfärdsområdets egen personal. 
 

14 § 

Samarbetsorgan 

Kommunen har ett samarbetsorgan som be-
står av företrädare för arbetsgivaren och för 
personalen. Arbetsgivaren samt de i 19 § av-
sedda föreningar som företräder personalen 
eller dessa föreningars registrerade lokala un-
derföreningar utser företrädare i samarbetsor-
ganet, vars mandatperiod är fyra år. I samar-
betsorganets verksamhet deltar också det sam-
arbetsombud som avses i 3 § 3 mom. 
 

Kommunerna och de föreningar som avses i 
1 mom. kan vid behov avtala om ett gemen-
samt samarbetsorgan för flera kommuner 
 

14 § 

Samarbetsorgan 

Varje kommun och välfärdsområde har ett 
samarbetsorgan som består av företrädare för 
arbetsgivaren och företrädare för personalen. 
Arbetsgivaren samt de i 19 § avsedda före-
ningar som företräder personalen eller dessa 
föreningars registrerade lokala underför-
eningar utser företrädare i samarbetsorganet, 
vars mandatperiod är fyra år. I samarbetsorga-
nets verksamhet deltar också det samar-
betsombud som avses i 3 § 3 mom. 

Kommunerna, välfärdsområdena och de 
föreningar som avses i 1 mom. kan vid behov 
avtala om ett gemensamt samarbetsorgan för 
flera kommuner eller flera välfärdsområden. 
 

15 § 

Undantag från samarbetsförfarandet 

Om äventyrandet av verksamheten vid kom-
munala ämbetsverk, inrättningar eller andra 
verksamhetsenheter, eller andra synnerligen 
vägande skäl som man inte har kunnat känna 
till på förhand, utgör hinder för samarbetsför-
farande, kan beslut i sådana ärenden som av-
ses i 4 § 1 mom. 1 och 4 punkten samt i 7 § 
fattas utan föregående samarbetsförfarande. 
 

              
 

15 § 

Undantag från samarbetsförfarandet 

Om äventyrandet av verksamheten vid kom-
munens eller välfärdsområdets ämbetsverk, 
inrättningar eller andra verksamhetsenheter, 
eller andra synnerligen vägande skäl som man 
inte har kunnat känna till på förhand, utgör 
hinder för samarbetsförfarande, kan beslut i 
sådana ärenden som avses i 4 § 1 mom. 1 och 
4 punkten samt i 7 § fattas utan föregående 
samarbetsförfarande. 

               
 



   
  

 

   

 
 

 

18 § 

Förhållandet mellan samarbetsförhandling-
arna samt arbets- och tjänstekollektivavta-

lens förhandlingsbestämmelser 

Om ett ärende som behandlas i samarbets-
förhandlingar enligt denna lag borde behand-
las även i enlighet med ett kollektivavtal som 
är bindande för arbetsgivaren med stöd av la-
gen om kollektivavtal (436/1946) eller i enlig-
het med ett tjänstekollektivavtal som är bin-
dande för arbetsgivaren med stöd av lagen om 
kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970), 
skall inga samarbetsförhandlingar inledas el-
ler samarbetsförhandlingarna avbrytas, om ar-
betsgivaren eller en förtroendeman som föret-
räder arbetstagare eller tjänsteinnehavare som 
är bundna av avtalet kräver att ärendet skall 
behandlas i enlighet med förhandlingsord-
ningen i arbets- eller tjänstekollektivavtalet. 
 

18 § 

Förhållandet mellan samarbetsförhandling-
arna samt arbets- och tjänstekollektivavta-

lens förhandlingsbestämmelser 

Om ett ärende som behandlas i samarbets-
förhandlingar enligt denna lag ska behandlas 
även i enlighet med ett kollektivavtal som är 
bindande för arbetsgivaren med stöd av lagen 
om kollektivavtal (436/1946) eller i enlighet 
med ett tjänstekollektivavtal som är bindande 
för arbetsgivaren med stöd av lagen om kom-
munernas och välfärdsområdenas tjänstekol-
lektivavtal (669/1970), ska inga samarbetsför-
handlingar inledas eller samarbetsförhand-
lingarna avbrytas, om arbetsgivaren eller en 
förtroendeman som företräder arbetstagare el-
ler tjänsteinnehavare som är bundna av avtalet 
kräver att ärendet ska behandlas i enlighet 
med förhandlingsordningen i arbets- eller 
tjänstekollektivavtalet. 
 

19 § 

Avtalsrätt 

Kommunala arbetsmarknadsverket och be-
rörda arbetstagares och tjänsteinnehavares 
riksomfattande föreningar kan genom avtal 
avvika från vad som bestäms i 4 10 och 12
16 §. Genom avtal kan man emellertid inte av-
vika från vad som i 6 § föreskrivs om läm-
nande av sekretessbelagda uppgifter eller från 
vad som bestäms i 7 och 8 §, till den del be-
stämmelserna gäller uppsägning av minst tio 
arbetstagare. 

Ett avtal som avses i 1 mom. har samma 
rättsverkningar som ett kollektivavtal enligt 
lagen om kollektivavtal och ett tjänstekollek-
tivavtal enligt lagen om kommunala tjänste-
kollektivavtal. En arbetsgivare som är bunden 
av ett arbets- eller tjänstekollektivavtal får till-
lämpa dess bestämmelser även på de arbetsta-
gare och tjänsteinnehavare som inte är bundna 
av avtalet men som hör till en personalgrupp 
som avses i avtalet. 
 

19 § 

Avtalsrätt 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT och berörda arbetstagares och tjäns-
teinnehavares riksomfattande föreningar kan 
genom avtal avvika från vad som föreskrivs i 
4, 4a, 5 10 och 12 16 §. Genom avtal kan 
emellertid avvikelse inte göras från vad som i 
6 § föreskrivs om lämnande av sekretessbe-
lagda uppgifter eller från vad som föreskrivs i 
7 och 8 §, till den del bestämmelserna gäller 
uppsägning av minst tio arbetstagare. 

Ett avtal som avses i 1 mom. har samma 
rättsverkningar som ett kollektivavtal enligt 
lagen om kollektivavtal och ett tjänstekollek-
tivavtal enligt lagen om kommunernas och 
välfärdsområdenas tjänstekollektivavtal. En 
arbetsgivare som är bunden av ett arbets- eller 
tjänstekollektivavtal får tillämpa dess bestäm-
melser även på de arbetstagare och tjänstein-
nehavare som inte är bundna av avtalet men 
som hör till en personalgrupp som avses i av-
talet. 
 



   
  

 

   

 
 

 

24 § 

Straffbestämmelser 

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som 
företräder kommunen som arbetsgivare och 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlå-
ter att iaktta eller bryter mot vad som bestäms 
i 4 § 2 eller 3 mom., i 5 §, när det inte är fråga 
om nedskärning av personalen enligt 4 § 1 
mom. 4 punkten, eller i 6, 10, 11 eller 20 §, 
med undantag för vad som i 20 § bestäms om 
arbetsgivares betalningsskyldighet, skall för 
brott mot kommunens samarbetsskyldighet 
dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan 
dem som företräder arbetsgivaren bestäms en-
ligt de grunder som föreskrivs i 47 kap. 7 § i 
strafflagen (39/1889). 
 
 
 
 
 
I fråga om straff för kränkning av de rättig-
heter som tillkommer ett samarbetsombud 
som avses i 3 § 3 mom. bestäms i 47 kap. 4 § 
i strafflagen. 

24 § 

Straffbestämmelser 

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som 
företräder en kommun som arbetsgivare och 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlå-
ter att iaktta eller bryter mot vad som före-
skrivs i 4 § 2 mom., i 5 §, när det inte är fråga 
om nedskärning av personalen enligt 4 § 1 
mom. 4 punkten, eller i 6, 10, 11 eller 20 §, 
med undantag för vad som i 20 § föreskrivs 
om arbetsgivares betalningsskyldighet, ska 
för brott mot kommunernas samarbetsskyldig-
het dömas till böter. En tjänsteinnehavare el-
ler arbetstagare som företräder ett välfärds-
område som arbetsgivare ska för ovan 
nämnda underlåtelse eller gärning på motsva-
rande sätt för brott mot välfärdsområdenas 
samarbetsskyldighet dömas till böter. An-
svarsfördelningen mellan dem som företräder 
arbetsgivaren bestäms enligt de grunder som 
föreskrivs i 47 kap. 7 § i strafflagen (39/1889). 

I fråga om straff för kränkning av de rättig-
heter som tillkommer ett samarbetsombud 
som avses i 3 § 3 mom. föreskrivs i 47 kap. 4 
§ i strafflagen. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestäm-

melserna i 6 § 2 och 3 mom. tillämpas på väl-
färdsområdena från och med den 1 januari 
2024. 

Under den temporära förvaltning som avses 
i 2 kap. i lagen om genomförande av reformen 
av social- och hälsovården och räddningsvä-
sendet och om införande av den lagstiftning 
som gäller reformen ( / ) ska företrädarna för 
arbetsgivaren och för arbetstagarna väljas till 
välfärdsområdets samarbetsorgan på ett sätt 
där samarbetsorganet enligt 14 § i denna lag 
i lämplig omfattning sätts samman i enlighet 
med samma principer som det kommunala 
samarbetsorganet. De företrädare på väl-
färdsområdesnivå som utsetts av de före-
ningar som avses i 19 § eller dessa förening-
ars registrerade lokala underföreningar före-
träder välfärdsområdenas personal i enlighet 
med de kommunala huvudavtalsorganisation-
ernas närmare anvisningar. 

 
 



   
  

 

   

 
 

 

22. 

Lag 

om ändring av lagen om Keva 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Keva (66/2016) 2 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten 

samt 19 §, av dem 2 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 455/2020 samt 3 § 2 mom. 4 
punkten och 19 § sådana de lyder i lag 513/2020, samt 

fogas till lagen nya 19 a 19 c § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

2 § 

Kevas uppgifter 

Keva har till uppgift att sköta 
1) verkställigheten av pensionsskyddet för 

kommunsektorns personal, de statsanställda, 
evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folk-
pensionsanstaltens och Finlands Banks perso-
nal liksom åtgärder för att minska risken för 
arbetsoförmåga för personalen enligt pens-
ionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
samt övriga uppgifter som anges i den lagen, 
 
 

              
 

2 § 

Kevas uppgifter 

Keva har till uppgift att sköta 
1) verkställigheten av pensionsskyddet för 

kommunsektorns personal, välfärdsområde-
nas och välfärdssammanslutningarnas perso-
nal, de statsanställda, evangelisk-lutherska 
kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens och 
Finlands Banks personal liksom åtgärder för 
att minska risken för arbetsoförmåga för dessa 
enligt pensionslagen för den offentliga sek-
torn (81/2016) samt övriga uppgifter som 
anges i den lagen, 

               
 

3 § 

Kevas medlemssamfund 

Kommuner och samkommuner samt Keva 
och Kommunernas garanticentral är medlems-
samfund i Keva. 
 
 

Till Keva kan som medlemssamfund ansluta 
sig 

              
4) ett sådant aktiebolag, en sådan stiftelse el-

ler ett sådant andelslag som ett eller flera i 1 
mom. nämnda medlemssamfund har bestäm-
mande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen (1336/1997) och som bistår vid 
produktionen av de tjänster som förutsätts för 
skötseln av kommunernas lagstadgade uppgif-
ter och funktioner som direkt betjänar dessa, 

3 § 

Kevas medlemssamfund 

Kommunerna, samkommunerna, välfärds-
områdena, välfärdssammanslutningarna, 
Keva, Kommunernas garanticentral och 
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna 
KT är medlemssamfund i Keva. 

Till Keva kan som medlemssamfund ansluta 
sig 

               
4) ett sådant aktiebolag, en sådan stiftelse el-

ler ett sådant andelslag som ett eller flera i 1 
mom. nämnda medlemssamfund har bestäm-
mande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen (1336/1997) och med hjälp av vilka 
det produceras tjänster som förutsätts för 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

              
 

skötseln av kommunernas och välfärdsområ-
denas lagstadgade uppgifter samt funktioner 
som direkt betjänar dessa, 

               
 

19 § 

Medlemssamfundens betalningsandelar 

Kevas utgifter för skötseln av pensionsskyd-
det för medlemssamfundens personal fördelas 
för varje finansår på medlemssamfunden. Den 
del av kostnaderna som fullmäktige beslutat 
fördelas i förhållande till de sammanlagda be-
loppen av de i 85 och 86 § i pensionslagen för 
den offentliga sektorn avsedda arbetsinkoms-
terna för personer som är anställda hos Kevas 
medlemssamfund. Fullmäktige kan även be-
sluta att fördela en del av kostnaderna i förhål-
lande till de sammanlagda beloppen av pens-
ioner eller pensionsdelar som betalats på basis 
av anställning hos medlemssamfunden och 
som tjänats in under anställning hos medlems-
samfunden. 
 

Medlemssamfunden är dessutom skyldiga 
att till Keva betala de självriskandelar för 
olika pensionsslag som bestämts enligt de 
grunder som fullmäktige fastställt. 
 

Av medlemssamfunden kan under finanså-
ret tas ut förskott på deras betalningsandelar. 
 
 
 
 
Fullmäktige meddelar närmare föreskrifter 
om grunderna för betalningen av de avgifter 
som avses i 1 och 2 mom. 

19 § 

Medlemssamfundens avgifter  

Kevas utgifter för skötseln av pensionsskyd-
det för medlemssamfundens personal fördelas 
på medlemssamfunden med iakttagande av 19 
a 19 c §. Finansministeriet fastställer totalbe-
loppet av den i 19 c § avsedda utjämningsav-
giften på framställning av Keva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keva beslutar om beräkningsgrunderna för 
de pensionsavgifter som samlas in hos med-
lemssamfunden och om utjämningsavgiftens 
belopp. Keva meddelar närmare föreskrifter 
om grunderna för betalning av avgifterna.  

Medlemssamfundens i 19 a och 19 b § av-
sedda pensionsavgift ska sammantaget i ge-
nomsnitt följa samma nivå som den genom-
snittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften 
enligt lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006). 

Av medlemssamfunden kan förskott tas ut på 
de avgifter som föreskrivs i 19 a 19 c §. 
 

 19 a § 

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift 

Den arbetsinkomstbaserade pensionsavgif-
ten ska för varje medlemssamfund bestämmas 
utifrån de sammanlagda beloppen av de i 85 
och 86 § i pensionslagen för den offentliga 
sektorn avsedda arbetsinkomsterna för perso-
ner som är anställda hos medlemssamfundet.  
 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
19 b § 

Invalidpensionsavgift 

Invalidpensionsavgiften ska bestämmas 
med beaktande av såväl medlemssamfundets 
sammanlagda belopp av i 85 och 86 § i pens-
ionslagen för den offentliga sektorn avsedda 
arbetsinkomster som medlemssamfundets fak-
tiska utgift för invalidpensions- och rehabili-
teringsersättningar eller någondera av dessa.  
 

19 c § 

Utjämningsavgift 

Utjämningsavgiften ska utöver pensionsav-
gifterna enligt 19 a och 19 b § täcka pensions-
avgifterna på lång sikt. Utjämningsavgift be-
talas av välfärdsområdena och kommunerna.  

Utjämningsavgiften fördelas mellan väl-
färdsområdena och kommunerna i förhål-
lande till välfärdsområdenas och kommuner-
nas andel av arbetsinkomsterna enligt 85 och 
86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn 
vid denna lags ikraftträdande. Vid beräkning 
av fördelningen räknas som välfärdsområde-
nas arbetsinkomster arbetsinkomsterna för 
den personal som övergår till välfärdsområ-
dena enligt lagen om välfärdsområden ( / ) 
och lagen om genomförande av reformen av 
social- och hälsovården och räddningsväsen-
det och om införande av den lagstiftning som 
gäller reformen ( / ). Som välfärdsområdenas 
arbetsinkomster räknas dessutom de i 85 och 
86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn 
avsedda arbetsinkomsterna för anställda i bo-
lag som producerar social- och hälsovårds-
tjänster där aktieinnehavet övergår från en 
kommun eller samkommun till ett välfärdsom-
råde i samband med inrättandet av välfärds-
områdena. Som kommunernas arbetsinkoms-
ter räknas de i 85 och 86 § i pensionslagen för 
den offentliga sektorn avsedda arbetsinkoms-
terna för den personal som blir kvar hos kom-
munerna, samkommunerna, bolagen, stiftel-
serna, föreningarna och andelslagen. 

Välfärdsområdenas andel fördelas mellan 
välfärdsområdena i förhållande till den stat-



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
liga finansieringen enligt lagen om välfärds-
områdenas finansiering ( / ). Kommunernas 
andel fördelas mellan kommunerna varje år i 
förhållande till skattefinansieringen enligt 
kommunernas senast fastställda bokslut. Med 
kommunens skattefinansiering avses kommu-
nens kommunalskatte-, fastighetsskatte- och 
samfundsskatteinkomster samt de statsande-
lar som kommunen beviljas med stöd av lagen 
om statsandel för kommunal basservice 
(1704/2009), lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). 
Vid beräkning av kommunens andel beaktas 
dock inte den höjning av statsandelen enligt 
prövning som avses i 30 § i lagen om statsan-
del för kommunal basservice. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . Dess 19 

och 19 a 19 c § träder dock i kraft först den 1 
januari 2023. 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

23. 

Lag 

om ändring av lagen om elev- och studerandevård 

I enlighet med riksdagens beslut: 
ändras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) 9 § 2 och 3 mom., 21 § 2 mom., 25 § 

2 mom. samt 26 § 1 mom., av dem 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag 886/2017, samt  
fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 886/2017, ett nytt 3 mom., varvid det 

nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 

Ansvar för anordnandet 

              
Den kommun där läroanstalten är belägen 

svarar för att de studerande vid läroanstalter 
som ger förskoleundervisning, grundläggande 
utbildning, gymnasieutbildning och utbild-
ning för en yrkesinriktad grundexamen och 
handledande utbildning i kommunen har till-
gång till elevhälsans psykolog- och kurators-
tjänster, oberoende av de studerandes hem-
vist. Den kommun där läroanstalten är belä-
gen är skyldig att ordna psykolog- och kura-
torstjänster för de studerande också när utbild-
ningsanordnaren är privat eller statlig, om inte 
utbildningsanordnaren tillhandahåller tjäns-
terna helt eller delvis i egen regi och på egen 
bekostnad. Den kommun där läroanstalten är 
belägen kan ge utbildningsanordnaren stöd för 
att ordna tjänsterna. En utbildningsanordnare 
i utlandet ska ordna psykolog- och kurators-
tjänster för sina studerande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 § 

Ansvar för anordnandet 

               
Det välfärdsområde inom vars område läro-

anstalten finns svarar för ordnandet av elev-
hälsans psykolog- och kuratorstjänster för de 
i 1 § avsedda studerande vid läroanstalterna 
inom välfärdsområdet, oberoende av de stu-
derandes hemvist. Välfärdsområdet är skyl-
digt att ordna psykolog- och kuratorstjänster 
för de studerande också när utbildningsanord-
naren är en privat aktör eller staten, om inte 
utbildningsanordnaren beslutar att ordna 
tjänsterna helt eller delvis i egen regi och på 
egen bekostnad. Välfärdsområdet kan ge ut-
bildningsanordnaren stöd för att ordna tjäns-
terna. En utbildningsanordnare i utlandet ska 
svara för ordnandet av psykolog- och kura-
torstjänster för sina studerande. 
 
 
 

Elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster 
ska vara lättillgängliga för de studerande. 
Välfärdsområdet ska i första hand ordna 
tjänsterna vid läroanstalten. Utbildningsan-
ordnaren ska ställa lokaler som lämpar sig för 
ordnandet av tjänsterna till välfärdsområdets 
förfogande. Om utbildningsanordnaren inte 
har möjlighet att erbjuda för ändamålet läm-
pade lokaler vid läroanstalten, ska välfärds-
området ordna tjänsterna i sådana för ända-
målet lämpade lokaler i läroanstaltens ome-
delbara närhet som utbildningsanordnaren 
tillhandahåller. Utbildningsanordnaren har 
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Den kommun där läroanstalten är belägen 
svarar för tillhandahållandet av skol- och stu-
derandehälsovård så som föreskrivs i hälso- 
och sjukvårdslagen. 

En studerande har rätt att avgiftsfritt anlita 
sådan elevhälsa som han eller hon behöver för 
att kunna delta i undervisningen eller utbild-
ningen. Studerandehälsovården är avgiftsfri 
för de studerande med undantag för sjukvårds-
tjänster för studerande över 18 år. 

rätt till ersättning till fullt belopp av välfärds-
området för kostnaderna för användningen av 
lokalerna. Vad som i detta moment föreskrivs 
om utbildningsanordnarens skyldighet att er-
bjuda lokaler tillämpas inte på staten eller 
privata utbildningsanordnare till den del de 
ordnar tjänster i egen regi och på egen be-
kostnad på det sätt som avses i 2 mom. Om 
staten eller en privat utbildningsanordnare 
ordnar tjänster i egen regi och på egen be-
kostnad ska staten eller den privata utbild-
ningsanordnaren i första hand ordna tjäns-
terna vid läroanstalten. Om det inte finns för 
ändamålet lämpade lokaler vid läroanstalten 
får staten eller den privata utbildningsanord-
naren ordna tjänsterna i för ändamålet läm-
pade lokaler i läroanstaltens omedelbara när-
het. 

Det välfärdsområde inom vars område läro-
anstalten finns svarar för ordnandet av skol- 
och studerandehälsovård i enlighet med vad 
som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen. 

En studerande har rätt att avgiftsfritt få så-
dan elevhälsa som krävs för att han eller hon 
ska kunna delta i undervisningen eller utbild-
ningen. Studerandehälsovården är avgiftsfri 
för den studerande med undantag för sjuk-
vårdstjänster för studerande över 18 år. 
 

 

Elevhälsans register 

              
De journalhandlingar som avses i 20 § 

2 mom. införs i ett patientregister, för vilket 
det kommunala organ som tillhandahållit ser-
vicen eller, i de fall som avses i 10 §, utbild-
ningsanordnaren är registeransvarig. De kli-
entjournaler för elevhälsans kurator som avses 
i 20 § 2 mom. införs i ett klientregister för 
elevhälsans kurator, för vilket det kommunala 
organ som tillhandahållit servicen eller, i de 
fall som avses i 10 §, utbildningsanordnaren 
är registeransvarig. 

              
 

21 § 

Elevhälsans register 

               
De journalhandlingar som avses i 20 § 

2 mom. införs i ett patientregister, för vilket 
det välfärdsområde som tillhandahållit ser-
vicen eller, i de fall som avses i 10 §, utbild-
ningsanordnaren är registeransvarig. De kli-
entjournaler för elevhälsans kurator som avses 
i 20 § 2 mom. införs i ett klientregister för 
elevhälsans kurator, för vilket det välfärdsom-
råde som tillhandahållit servicen eller, i de fall 
som avses i 10 §, utbildningsanordnaren är re-
gisteransvarig. 
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Uppföljning och utvärdering av elevhälsan 

              
Utbildningsanordnaren ska utvärdera ge-

nomförandet av och genomslagskraften för 
elevhälsan tillsammans med undervisningsvä-
sendet och social- och hälsovårdsväsendet i 
kommunen och delta i extern utvärdering av 
elevhälsan. De viktigaste resultaten av utvär-
deringen ska offentliggöras. 
 

              
 

25 § 

Uppföljning och utvärdering av elevhälsan 

              
Utbildningsanordnaren ska utvärdera ge-

nomförandet av och genomslagskraften för 
elevhälsan tillsammans med undervisningsvä-
sendet i kommunen och social- och hälso-
vårdsväsendet i välfärdsområdet och delta i 
extern utvärdering av elevhälsan. De viktig-
aste resultaten av utvärderingen ska offentlig-
göras. 

               
 

 

Tillsyn över elevhälsan 

Utbildningsanordnaren svarar tillsammans 
med undervisningsväsendet och social- och 
hälsovårdsväsendet i den kommun där läroan-
stalten är belägen för att egenkontroll av den 
samlade elevhälsan genomförs. 
 

              
 

26 § 

Tillsyn över elevhälsan 

Utbildningsanordnaren svarar tillsammans 
med undervisningsväsendet i den kommun 
och social- och hälsovårdsväsendet i det väl-
färdsområde där läroanstalten finns för att 
egenkontroll av den samlade elevhälsan ge-
nomförs. 

               
 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

24. 

Lag 

om ändring av om ändring av hälso- och sjukvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen en ny 17 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 17 a § 

Elevhälsans psykologtjänster 

Välfärdsområdet ska ordna elevhälsans 
psykologtjänster för i 1 § i lagen om elev- och 
studerandevård avsedda elever och stu-
derande vid de skolor och läroanstalter som 
är belägna i välfärdsområdets område och 
som ger förskoleundervisning, grundläg-
gande utbildning, gymnasieutbildning och ut-
bildning för en yrkesinriktad grundexamen 
och handledande utbildning, oberoende av 
elevernas och de studerandes hemvist, med 
iakttagande av vad som föreskrivs i den lagen. 

Elevhälsans psykologtjänster är en del av de 
elevhälsotjänster som avses i lagen om elev- 
och studerandevård. Utöver vad som före-
skrivs i lagen om elev- och studerandevård om 
ordnande av elevhälsans psykologtjänster och 
deras innehåll ska välfärdsområdet när det 
ordnar elevhälsans psykologtjänster samar-
beta med föräldrar och vårdnadshavare till 
elever eller till minderåriga studerande, med 
annan elevhälso- och undervisningspersonal, 
med utbildningsanordnaren och med andra 
relevanta aktörer. 

 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

25. 

Lag 

om ändring av socialvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i socialvårdslagen (1301/2014) 14 § 2 mom. 16 punkten, sådan den lyder i lag 

512/2016, 
ändras det inledande stycket i 14 § 1 mom. och det inledande stycket i 14 § 2 mom., av dem 

det inledande stycket i 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 512/2016, samt 
fogas till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 512/2016, en ny 13 b-punkt och till 

lagen en ny 27 c § som följer: 
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14 § 

Socialservice som möter stödbehoven 

Som kommunal socialservice ska följande 
ordnas med det innehåll och i den omfattning 
som föreskrivs i denna eller i någon annan lag: 
 

              
 
 

Som kommunal socialservice ska det även 
sörjas för specialomsorger om utvecklings-
störda, service och stöd på grund av funktions-
nedsättning, tillhandahållande av utkomststöd 
till en person som vistas i kommunen, bevil-
jande av social kredit till kommuninvånare, 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, ser-
vice i anslutning till missbrukarvård, ord-
nande av stöd för närståendevård, ordnande av 
familjevård, vårdnad om barn och unga perso-
ner, barnskydd, adoptionsrådgivning, medling 
i familjefrågor, uppgifter i samband med att 
beslut om vårdnad av barn och umgängesrätt 
fastställs och avgörs och ordnande av åtgärder 
i samband med medling vid verkställighet av 
besluten, ordnande av de sakkunnigtjänster 
som hör till medling i domstol i ett ärende som 
gäller vårdnad om barn och umgängesrätt, 
uppgifter i samband med utredande och fast-
ställande av faderskap och ordnande av elev-
vård, enligt vad som dessutom bestäms sär-
skilt om dessa serviceformer i: 
 

              

14 § 

Socialservice som möter stödbehoven 

Som välfärdsområdets socialservice ska föl-
jande ordnas med det innehåll och i den om-
fattning som föreskrivs i denna eller i någon 
annan lag: 

               
13 b) elevhälsans kuratorstjänster, 
               
Som välfärdsområdets socialservice ska det 

även sörjas för specialomsorger om utveckl-
ingsstörda, service och stöd på grund av funkt-
ionsnedsättning, tillhandahållande av ut-
komststöd till en person som vistas i välfärds-
områdets område, beviljande av social kredit 
till invånare i välfärdsområdet, arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte, service i anslut-
ning till missbrukarvård, ordnande av stöd för 
närståendevård, ordnande av familjevård, 
vårdnad om barn och unga personer, barn-
skydd, adoptionsrådgivning, medling i famil-
jefrågor, uppgifter i samband med att beslut 
om vårdnad av barn och umgängesrätt fast-
ställs och avgörs och ordnande av åtgärder i 
samband med medling vid verkställighet av 
besluten, ordnande av de sakkunnigtjänster 
som hör till medling i domstol i ett ärende som 
gäller vårdnad om barn och umgängesrätt 
samt uppgifter i samband med utredande och 
fastställande av faderskap, enligt vad som 
dessutom bestäms särskilt om dessa service-
former i: 
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16) lagen om elev- och studerandevård 

(1287/2013), 
              

 

(upphävs) 
 

              
 

 27 c § 

Elevhälsans kuratorstjänster 

Välfärdsområdet ska ordna elevhälsans ku-
ratorstjänster för i 1 § i lagen om elev- och 
studerandevård (1287/2013) avsedda elever 
och studerande vid de skolor och läroanstal-
ter som är belägna i välfärdsområdets område 
och som ger förskoleundervisning, grundläg-
gande utbildning, gymnasieutbildning och ut-
bildning för en yrkesinriktad grundexamen 
och handledande utbildning, oberoende av 
elevernas och de studerandes hemvist, med 
iakttagande av vad som föreskrivs i den lagen. 

Elevhälsans kuratorstjänster är en del av de 
elevhälsotjänster som avses i lagen om elev- 
och studerandevård. Utöver vad som före-
skrivs i lagen om elev- och studerandevård om 
ordnande av elevhälsans kuratorstjänster och 
deras innehåll ska välfärdsområdet när det 
ordnar elevhälsans kuratorstjänster samar-
beta med föräldrar och vårdnadshavare till 
elever och minderåriga studerande, med an-
nan elevhälso- och undervisningspersonal, 
med utbildningsanordnaren och med andra 
relevanta aktörer. Bestämmelser om välfärds-
områdets skyldighet att delta i utarbetande av 
läroplanen enligt 15 § i lagen om grundläg-
gande utbildning (628/1998) finns i 16 § 
4 mom. i hälso- och sjukvårdslagen och be-
stämmelser om välfärdsområdets skyldighet 
att delta i utarbetandet av läroplanen enligt 
12 § i gymnasielagen (714/2018) och i utar-
betandet av de sätt att ordna studerandevård 
som avses i 99 § 1 mom. i lagen om yrkesut-
bildning (531/2017) finns i 17 § 5 mom. i 
hälso- och sjukvårdslagen. 

 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

26. 

Lag 

om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) en ny 1 b § som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse  
 

 1 b § 

Garantier för ändringar som följer av inrät-
tandet av välfärdsområdena 

Trots vad som föreskrivs i 1 och 1 a § får de 
av garanticentralen beviljade garantierna 
hänföra sig till sådan medelsanskaffning som 
i 1 § avsedda kreditinstitut använt till i 21, 26 
och 27 § i lagen om genomförande av refor-
men av social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet och om införande av den lag-
stiftning som gäller reformen ( / ) avsedda 
skulder och övriga förbindelser som överförs, 
till ränteväxlings- och valutaväxlingsavtal 
som anknyter till dessa samt till andra mot-
svarande skyddsarrangemang. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

 

27. 

Lag 

om ändring av förvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i förvaltningslagen (434/2003) 2 § 2 mom., 45 § 2 mom. 2 punkten, 58 § 2 mom. och 

60 § 3 mom., av dem 58 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1408/2009, som följer: 
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2 § 

Tillämpningsområde 

              
Denna lag tillämpas hos statliga myndig-

heter, kommunala myndigheter och självstän-
diga offentligrättsliga inrättningar samt hos 
riksdagens ämbetsverk och republikens presi-
dents kansli (myndighet). 
 
 

              
 

2 § 

Tillämpningsområde 

              
Denna lag tillämpas hos statliga myndig-

heter, välfärdsområdenas och välfärdssam-
manslutningarnas myndigheter, kommunala 
myndigheter och självständiga offentligrätts-
liga inrättningar samt hos riksdagens ämbets-
verk och republikens presidents kansli (myn-
dighet). 

              
 

45 § 

Motivering av beslut 

              
Motiveringen för ett beslut kan utelämnas, 

om 
              
2) beslutet gäller val som förrättas av ett 

kommunalt kollegialt organ, 
 
 

              
 

45 § 

Motivering av beslut 

              
Motiveringen för ett beslut kan utelämnas, 

om 
              
2) beslutet gäller val som förrättas av ett väl-

färdsområdes eller en välfärdssammanslut-
nings kollegiala organ eller av ett kommunalt 
kollegialt organ, 

              
 

58 § 

Delgivning med myndigheter 

              
Bevislig delgivning med en kommun ska 

riktas till kommundirektören eller till ordfö-

58 § 

Delgivning med myndigheter 

              
Bevislig delgivning med ett välfärdsområde 

ska riktas till välfärdsområdesdirektören eller 
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randen för det organ som för kommunens ta-
lan i ärendet. Delgivningen kan också riktas 
till någon annan som har rätt att på kommun-
direktörens eller ordförandens vägnar ta emot 
tillkännagivanden. 
 

till ordföranden för det organ som för väl-
färdsområdets talan i ärendet. Bevislig del-
givning med en kommun ska riktas till kom-
mundirektören eller till ordföranden för det 
organ som för kommunens talan i ärendet. 
Delgivningen kan också riktas till någon an-
nan som har rätt att på välfärdsområdesdirek-
törens eller kommundirektörens eller organets 
ordförandes vägnar ta emot tillkännagivan-
den. 
 

60 § 

Bevislig delgivning 

              
Om en myndighet anser att det finns skäl till 

det, kan delgivning verkställas som stäm-
ningsdelgivning. Beträffande stämningsdel-
givning gäller i tillämpliga delar vad som i 11 
kap. rättegångsbalken föreskrivs om detta. 
Stämningsdelgivning kan också verkställas av 
en tjänsteman eller tjänsteinnehavare som är 
anställd hos en statlig eller kommunal myn-
dighet och som enligt särskilt förordnande har 
rätt att verkställa stämningsdelgivningar i 
ärenden som hör till myndighetens verksam-
hetsområde. Beträffande jäv för den som 
verkställer stämningsdelgivning gäller vad 
som i denna lag föreskrivs om jäv. 
 

60 § 

Bevislig delgivning 

              
Om en myndighet anser att det finns skäl till 

det, kan delgivning verkställas som stäm-
ningsdelgivning. Beträffande stämningsdel-
givning gäller i tillämpliga delar vad som i 11 
kap. rättegångsbalken föreskrivs om detta. 
Stämningsdelgivning kan också verkställas av 
en tjänsteman eller tjänsteinnehavare som är 
anställd hos en statlig eller kommunal myn-
dighet och som enligt särskilt förordnande har 
rätt att verkställa stämningsdelgivningar i 
ärenden som hör till myndighetens verksam-
hetsområde. Beträffande jäv för den som 
verkställer stämningsdelgivning gäller vad 
som i denna lag föreskrivs om jäv. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

28. 

Lag 

om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 1 § 2 mom., 4 § 1 

mom. 4 och 8 punkten, 11 § 4 mom., 14 § 1 mom., 24 § 1 mom. 17 och 18 punkten, 33 § 1 
mom. samt 34 § 3 och 6 mom., av dem 11 § 4 mom. sådant det lyder i lag 385/2007, 14 § 1 
mom. samt 34 § 6 mom. sådana de lyder i lag 495/2005, 24 § 1 mom. 17 punkten sådan den 
lyder i lag 604/2018 samt 33 § 1 mom. och 34 § 3 mom. sådana de lyder i lag 853/2020, som 
följer: 
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1 § 

Offentlighetsprincipen 

              
Om rätten att närvara vid riksdagens plenum 

samt vid sammanträden som hålls av fullmäk-
tige och andra kommunala organ samt dom-
stolar och kyrkliga organ bestäms särskilt. 
 
 

1 § 

Offentlighetsprincipen 

              
Särskilda bestämmelser gäller för rätten att 

närvara vid riksdagens plenum samt vid sam-
manträden som hålls av fullmäktige eller 
andra kommunala organ, organ i välfärdsom-
råden eller i välfärdssammanslutningar eller 
av domstolar eller kyrkliga organ. 
 

4 § 

Myndigheter 

Med myndigheter avses i denna lag 
              
4) kommunala myndigheter, 

 
 

              
8) nämnder, delegationer, kommittéer, kom-

missioner, arbetsgrupper, förrättningsmän och 
revisorer i kommuner och samkommuner 
samt andra därmed jämförbara organ som med 
stöd av en lag, en förordning eller ett beslut 
fattat av en myndighet som avses i 1, 2 eller 7 
punkten har tillsatts för att självständigt utföra 
en uppgift. 
 

              
 

4 § 

Myndigheter 

Med myndigheter avses i denna lag 
              
4) välfärdsområdenas och välfärdssamman-

slutningarnas myndigheter samt kommunala 
myndigheter, 

              
8) nämnder, delegationer, kommittéer, kom-

missioner, arbetsgrupper, förrättningsmän och 
revisorer i välfärdsområden, välfärdssam-
manslutningar, kommuner och samkommu-
ner samt andra därmed jämförbara organ som 
med stöd av en lag, en förordning eller ett be-
slut fattat av en myndighet som avses i 1, 2 
eller 7 punkten har tillsatts för att självständigt 
utföra en uppgift. 
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11 § 

En parts rätt att ta del av en handling 

              
Vad som i denna paragraf föreskrivs om en 

part gäller inte den vars rätt att söka ändring 
grundar sig uteslutande på medlemskap i en 
kommun eller någon annan sammanslutning. 
 

11 § 

En parts rätt att ta del av en handling 

              
Vad som i denna paragraf föreskrivs om en 

part gäller inte den vars rätt att söka ändring 
grundar sig uteslutande på medlemskap i ett 
välfärdsområde, en kommun eller någon an-
nan sammanslutning. 
 

14 § 

Beslut om att en handling lämnas ut 

Beslut om att en myndighetshandling läm-
nas ut skall fattas av den myndighet som inne-
har handlingen, om inte något annat föreskrivs 
i 15 § 3 mom. eller någon annanstans i lag. 
Kommunfullmäktige kan dock genom en in-
struktion ge ett kommunalt organ som verkar 
som en i denna lag avsedd myndighet rätt att i 
den utsträckning organet beslutar till en un-
derlydande tjänsteinnehavare delegera myn-
dighetens beslutanderätt när det gäller utläm-
nande av handlingar. Beslut om utlämnande 
av uppgifter ur en handling som har upprättats 
i samband med ett uppdrag som givits av en 
myndighet eller som har inkommit med anled-
ning av ett uppdrag som utförs för en annan 
myndighets räkning fattas hos den myndighet 
som givit uppdraget, om inte något annat föl-
jer av uppdraget. 
 

14 § 

Beslut om att en handling lämnas ut 

Beslut om att en myndighetshandling läm-
nas ut ska fattas av den myndighet som inne-
har handlingen, om inte något annat föreskrivs 
i 15 § 3 mom. eller någon annanstans i lag. 
Kommunfullmäktige kan dock i sin förvalt-
ningsstadga ge ett kommunalt organ som ver-
kar som en i denna lag avsedd myndighet rätt 
att i den utsträckning organet beslutar till en 
underlydande tjänsteinnehavare delegera 
myndighetens beslutanderätt när det gäller ut-
lämnande av handlingar. Välfärdsområdes-
fullmäktige kan likaså i sin förvaltningsstadga 
ge ett organ i ett välfärdsområde som verkar 
som en i denna lag avsedd myndighet rätt att 
i den utsträckning organet beslutar till en un-
derlydande tjänsteinnehavare delegera myn-
dighetens beslutanderätt när det gäller utläm-
nande av handlingar. Beslut om utlämnande 
av uppgifter ur en handling som har upprättats 
i samband med ett uppdrag som givits av en 
myndighet eller som har inkommit med anled-
ning av ett uppdrag som utförs för en annan 
myndighets räkning fattas hos den myndighet 
som givit uppdraget, om inte något annat föl-
jer av uppdraget. 
 

24 § 

Sekretessbelagda myndighetshandlingar 

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är 
följande myndighetshandlingar sekretessbe-
lagda: 

              

24 § 

Sekretessbelagda myndighetshandlingar 

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är 
följande myndighetshandlingar sekretessbe-
lagda: 

              



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
17) handlingar som innehåller uppgifter om 

statens, kommuners eller något annat offent-
ligt samfunds eller i 4 § 2 mom. avsedda sam-
manslutningars, inrättningars eller stiftelsers 
företagshemligheter, samt sådana handlingar 
som innehåller uppgifter om någon annan 
motsvarande omständighet som har samband 
med affärsverksamhet, om utlämnandet av 
uppgifter ur en sådan handling skulle medföra 
ekonomisk skada för sammanslutningen, in-
rättningen eller stiftelsen eller ge ett annat of-
fentligt samfund eller en enskild som bedriver 
liknande eller annars konkurrerande verksam-
het en konkurrensfördel eller försämra det of-
fentliga samfundets eller i 4 § 2 mom. avsedda 
sammanslutningars, inrättningars eller stiftel-
sers möjligheter till förmånlig upphandling el-
ler arrangemang som avser placering, finan-
siering eller låneskötsel, 

18) handlingar som innehåller uppgifter 
som staten, kommuner eller något annat of-
fentligt samfund har upprättat eller mottagit i 
egenskap av arbetsmarknadspart eller part i en 
arbetskonflikt, om utlämnandet av uppgifter 
ur en sådan handling skulle strida mot det of-
fentliga samfundets intressen som arbetsgi-
vare samt handlingar som innehåller uppgifter 
som representanter för staten har upprättat el-
ler mottagit inför förhandlingarna om lant-
bruksstöd, om utlämnandet av uppgifter ur 
dessa skulle strida mot statens intressen som 
förhandlingspart, 

              
 

17) handlingar som innehåller uppgifter om 
statens, välfärdsområdens, kommuners eller 
något annat offentligt samfunds eller i 4 § 2 
mom. avsedda sammanslutningars, inrättning-
ars eller stiftelsers företagshemligheter, samt 
sådana handlingar som innehåller uppgifter 
om någon annan motsvarande omständighet 
som har samband med affärsverksamhet, om 
utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling 
skulle medföra ekonomisk skada för samman-
slutningen, inrättningen eller stiftelsen eller ge 
ett annat offentligt samfund eller en enskild 
som bedriver liknande eller annars konkurre-
rande verksamhet en konkurrensfördel eller 
försämra det offentliga samfundets eller i 4 § 
2 mom. avsedda sammanslutningars, inrätt-
ningars eller stiftelsers möjligheter till för-
månlig upphandling eller arrangemang som 
avser placering, finansiering eller låneskötsel, 

18) handlingar som innehåller uppgifter 
som staten, välfärdsområden, kommuner eller 
något annat offentligt samfund har upprättat 
eller mottagit i egenskap av arbetsmarknads-
part eller part i en arbetskonflikt, om utläm-
nandet av uppgifter ur en sådan handling 
skulle strida mot det offentliga samfundets in-
tressen som arbetsgivare samt handlingar som 
innehåller uppgifter som representanter för 
staten har upprättat eller mottagit inför för-
handlingarna om lantbruksstöd, om utlämnan-
det av uppgifter ur dessa skulle strida mot sta-
tens intressen som förhandlingspart, 

              
 

33 § 

Ändringssökande 

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har 
inträffat när en avgift som avses i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992) 
eller kommunallagen (410/2015) med stöd av 
34 § i denna lag har fastställts, får den betal-
ningsskyldige begära omprövning beträffande 
avgiften inom sex månader från det att avgif-
ten fastställdes. På begäran om omprövning 
tillämpas i övrigt bestämmelserna i förvalt-
ningslagen (434/2003). 

 
              

33 § 

Ändringssökande 

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har 
inträffat när en avgift som avses i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992), 
lagen om välfärdsområden ( / ) eller kommu-
nallagen (410/2015) med stöd av 34 § i denna 
lag har fastställts, får den betalningsskyldige 
begära omprövning beträffande avgiften inom 
sex månader från det att avgiften fastställdes. 
På begäran om omprövning tillämpas i övrigt 
bestämmelserna i förvaltningslagen 
(434/2003). 

              



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

34 § 

Avgifter 

              
För utlämnande av en uppgift med stöd av 9 

och 11 § som kopia eller utskrift tas en avgift 
ut som motsvarar beloppet av de kostnader 
som myndigheten har för att lämna ut uppgif-
ten, om det inte särskilt föreskrivs eller med 
stöd av kommunallagen bestäms om en lägre 
avgift. Avgiften fastställs och tas ut med iakt-
tagande av vad som bestäms med stöd av 
kommunallagen eller vad som i lagen om 
grunderna för avgifter till staten föreskrivs om 
prestationer som avses i 7 § 2 mom. i den la-
gen. 

              
När uppgifter ur en handling lämnas ut med 

stöd av denna lag i andra fall än de som avses 
i 9 och 11 § tas en avgift ut med iakttagande 
av vad som föreskrivs i lagen om grunderna 
för avgifter till staten eller i någon annan lag 
eller bestäms med stöd av kommunallagen. 
De myndigheter som avses i 4 § och på vilka 
kommunallagen eller lagen om grunderna för 
avgifter till staten inte tillämpas, kan vid fast-
ställandet av avgifter tillämpa de grunder som 
nämns i sistnämnda lag, om inte annat före-
skrivs i lag. 

34 § 

Avgifter 

              
För utlämnande av en uppgift med stöd av 9 

och 11 § som kopia eller utskrift tas en avgift 
ut som motsvarar beloppet av de kostnader 
som myndigheten har för att lämna ut uppgif-
ten, om det inte särskilt föreskrivs eller med 
stöd av kommunallagen eller lagen om väl-
färdsområden bestäms om en lägre avgift. 
Avgiften fastställs och tas ut med iakttagande 
av vad som bestäms med stöd av kommunal-
lagen eller lagen om välfärdsområden eller 
vad som i lagen om grunderna för avgifter till 
staten föreskrivs om prestationer som avses i 
7 § 2 mom. i den lagen. 

              
När uppgifter ur en handling lämnas ut med 

stöd av denna lag i andra fall än de som avses 
i 9 och 11 § tas en avgift ut med iakttagande 
av vad som föreskrivs i lagen om grunderna 
för avgifter till staten eller i någon annan lag 
eller bestäms med stöd av lagen om välfärds-
områden eller kommunallagen. De myndig-
heter som avses i 4 § och på vilka lagen om 
välfärdsområden, kommunallagen eller lagen 
om grunderna för avgifter till staten inte till-
lämpas, kan vid fastställandet av avgifter till-
lämpa de grunder som nämns i sistnämnda 
lag, om inte annat föreskrivs i lag. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

29. 

Lag 

om ändring av lagen om rättegång i förvaltningsärenden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 4 § 1 punkten, rubriken för 9 §, 

22 § 2 mom. och 57 § 2 mom. 1 punkten samt 
fogas till 9 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) myndigheter statliga ämbetsverk och in-

rättningar, myndigheter i landskapet Åland, 
kommunala myndigheter, självständiga of-
fentligrättsliga inrättningar och andra som 
sköter offentliga förvaltningsuppgifter, 
 

4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) myndigheter statliga ämbetsverk och in-

rättningar, välfärdsområdenas och välfärds-
sammanslutningarnas myndigheter, land-
skapet Ålands myndigheter, kommunala myn-
digheter, självständiga offentligrättsliga in-
rättningar och andra som sköter offentliga för-
valtningsuppgifter, 
 

9 § 

Besvär över beslut av kommunala myndig-
heter, myndigheter i landskapet Åland och 

kyrkliga myndigheter 

 
 

              
 

(fogas) 
 
 
 
 

Bestämmelser om besvär över beslut av 
Ålands landskapsregering och myndigheter 
som är underställda den samt över beslut av 
kommunala myndigheter på Åland finns i 
självstyrelselagen för Åland (1144/1991). 

Bestämmelser om besvär över beslut av 
myndigheter inom den evangelisk-lutherska 
kyrkan och dess församlingar och kyrkliga 
samfälligheter finns i kyrkolagen 
(1054/1993). Bestämmelser om besvär över 

9 § 

Besvär över beslut av kommunala myndig-
heter, välfärdsområdenas och välfärdssam-
manslutningarnas myndigheter, landskapet 

Ålands myndigheter och kyrkliga myndig-
heter 

              
 
Bestämmelser om besvär över beslut av väl-

färdsområdenas och välfärdssammanslut-
ningarnas myndigheter finns i lagen om väl-
färdsområden ( / ). 

              
 
 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
beslut av myndigheter inom den ortodoxa kyr-
kan och dess församlingar finns i lagen om or-
todoxa kyrkan (985/2006). 
 

22 § 

Behörig regional förvaltningsdomstol i för-
valtningstvistemål 

              
Ett yrkande som riktas mot staten, en kom-

mun eller någon annan offentligrättslig juri-
disk person ska dock handläggas av den reg-
ionala förvaltningsdomstol inom vars dom-
krets den som framställt yrkandet har sin hem-
ort. Ett yrkande som riktas mot en offentlig-
rättslig juridisk person kan handläggas också 
av den regionala förvaltningsdomstol inom 
vars domkrets den myndighet som för den ju-
ridiska personens talan har sin hemort eller sitt 
verksamhetsställe. 

              
 

22 § 

Behörig regional förvaltningsdomstol i för-
valtningstvistemål 

              
Ett yrkande som riktas mot staten, ett väl-

färdsområde, en kommun eller någon annan 
offentligrättslig juridisk person ska dock 
handläggas av den regionala förvaltningsdom-
stol inom vars domkrets den som framställt 
yrkandet har sin hemort. Ett yrkande som rik-
tas mot en offentligrättslig juridisk person kan 
handläggas också av den regionala förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets den myn-
dighet som för den juridiska personens talan 
har sin hemort eller sitt verksamhetsställe. 

              
 

57 § 

Ordnande av muntlig förhandling 

              
Domstolen får trots en parts yrkande avstå 

från att ordna muntlig förhandling, om 
1) partsställningen för den som yrkat munt-

lig förhandling baserar sig på medlemskap i 
en kommun eller någon annan sammanslut-
ning, 

              
 

57 § 

Ordnande av muntlig förhandling 

              
Domstolen får trots en parts yrkande avstå 

från att ordna muntlig förhandling, om 
1) partsställningen för den som yrkat munt-

lig förhandling baserar sig på medlemskap i 
ett välfärdsområde, en kommun eller någon 
annan sammanslutning, 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

30. 

Lag 

om ändring av 1 kap. 3 § i konkurslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i konkurslagen (120/2004) 1 kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 563/2009, som 

följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

3 § 

Vem som kan försättas i konkurs 

              
Staten, landskapet Åland, kommuner, sam-

kommuner eller andra offentligrättsliga sam-
arbetsorgan för kommuner, statliga affärs-
verk, självständiga offentligrättsliga inrätt-
ningar eller den evangelisk-lutherska eller or-
todoxa kyrkan eller församlingar eller kyrk-
liga samfälligheter inom den evangelisk-lut-
herska eller ortodoxa kyrkan kan inte försättas 
i konkurs. 
 

              
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

3 § 

Vem som kan försättas i konkurs 

              
Staten, välfärdsområden, välfärdssamman-

slutningar, landskapet Åland, kommuner, 
samkommuner eller andra offentligrättsliga 
samarbetsorgan för kommuner, statliga affärs-
verk, självständiga offentligrättsliga inrätt-
ningar eller den evangelisk-lutherska eller or-
todoxa kyrkan eller församlingar eller kyrk-
liga samfälligheter inom den evangelisk-lut-
herska eller ortodoxa kyrkan kan inte försättas 
i konkurs. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

31. 

Lag 

om ändring av strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut: 
ändras i strafflagen (39/1889) 14 kap. 7 §, 25 kap. 9 § 2 mom., 29 kap. 9 § 2 och 4 mom. och 

40 kap. 11 § 1 och 2 punkten,  
sådana de lyder, 14 kap. 7 § i lag 1010/1995, 25 kap. 9 § 2 mom. i lag 441/2011, 29 kap. 9 § 

2 mom. i lagarna 814/1998 och 368/2019, 29 kap. 9 § 4 mom. i lag 814/1998 och 40 kap. 11 § 
1 och 2 punkten i lag 604/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

14 kap. 

Om brott mot politiska rättigheter  

 

Definitioner 

Med allmänna val avses i detta kapitel stat-
liga val, lagtingsval, kommunala val och val 
av företrädare i Europaparlamentet samt all-
männa kyrkliga val. 

Med allmän omröstning avses i detta kapitel 
statliga och kommunala folkomröstningar. 
 

14 kap. 

Om brott mot politiska rättigheter  

 

Definitioner 

Med allmänna val avses i detta kapitel riks-
dagsval, presidentval, välfärdsområdesval, 
kommunalval och Europaparlamentsval samt 
allmänna kyrkliga val. 

Med allmän omröstning avses i detta kapitel 
statliga folkomröstningar samt folkomröst-
ningar i välfärdsområden och kommuner. 
 

25 kap. 

Om brott mot friheten 

 

Åtalsrätt 

              
Åklagaren får inte väcka åtal för egenmäk-

tigt omhändertagande av barn, om detta skulle 
strida mot barnets fördel. Innan åtal väcks ska 
socialnämnden i den kommun höras där bar-
net är bosatt eller befinner sig eller som annars 
uppenbarligen har de bästa uppgifterna om 
barnet. 
 

25 kap. 

Om brott mot friheten 

 

Åtalsrätt 

              
Åklagaren får inte väcka åtal för egenmäk-

tigt omhändertagande av barn, om detta skulle 
strida mot barnets fördel. Innan åtal väcks ska 
den behöriga socialvårdsmyndigheten i det 
välfärdsområde höras där barnet är bosatt el-
ler befinner sig eller som annars uppenbarli-
gen har de bästa uppgifterna om barnet. I fråga 
om Åland hörs den socialvårdsmyndighet som 
är behörig enligt Ålands landskapslagstift-
ning. 
 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
29 kap. 

Om brott mot den offentliga ekonomin 

 

Definitioner och ansvarsfördelning 

              
Med subvention avses i detta kapitel ekono-

miskt stöd som beviljas för något annat ända-
mål än privat konsumtion 

1) antingen enligt lag eller efter prövning av 
statens, en kommuns eller något annat offent-
ligt samfunds medel eller, enligt vad som 
därom särskilt bestäms genom lag, av en sam-
manslutnings eller stiftelses medel, 

2) ur Europeiska unionens allmänna budget 
eller de budgetar som förvaltas av Europeiska 
unionen eller för dess räkning. 
 
 

              
Med subvention avses även statsandel eller 

statsunderstöd till en kommun eller en sam-
kommun. 
 
 

              
 

29 kap. 

Om brott mot den offentliga ekonomin 

 

Definitioner och ansvarsfördelning 

              
Med subvention avses i detta kapitel ekono-

miskt stöd som beviljas för något annat ända-
mål än privat konsumtion 

1) antingen enligt lag eller efter prövning av 
statens, ett välfärdsområdes, en välfärdssam-
manslutnings, en kommuns, en samkommuns 
eller något annat offentligt samfunds medel 
eller, enligt vad som därom särskilt föreskrivs 
genom lag, av en annan sammanslutnings el-
ler stiftelses medel, eller 

2) ur Europeiska unionens allmänna budget 
eller de budgetar som förvaltas av Europeiska 
unionen eller för dess räkning. 

              
Med subvention avses även statsandel till en 

kommun eller en samkommun samt statsun-
derstöd till ett välfärdsområde, en välfärds-
sammanslutning, en kommun eller en sam-
kommun. 

              
 

40 kap. 

Om tjänstebrott 

 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) tjänsteman den som står i tjänsteförhål-

lande eller därmed jämförbart anställningsför-
hållande till staten, till en kommun eller till en 
samkommun eller något annat offentligrätts-
ligt samarbetsorgan för kommuner, till riksda-
gen, till något av statens affärsverk, till den 
evengelisk-lutherska kyrkan eller det orto-
doxa kyrkosamfundet eller till en församling 
eller ett samarbetsorgan för församlingar 
inom kyrkan eller kyrkosamfundet, eller till 

40 kap. 

Om tjänstebrott 

 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) tjänsteman den som står i tjänsteförhål-

lande eller därmed jämförbart anställningsför-
hållande till staten, till ett välfärdsområde el-
ler till en välfärdssammanslutning eller till en 
kommun eller till en samkommun eller något 
annat offentligrättsligt samarbetsorgan för 
kommuner, till riksdagen, till något av statens 
affärsverk, till den evangelisk-lutherska kyr-
kan eller den ortodoxa kyrkan eller till en för-
samling eller ett samarbetsorgan för försam-
lingar inom kyrkan eller till Finlands Bank, 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
landskapet Åland, till Finlands Bank, Folk-
pensionsanstalten, Institutet för arbetshygien, 
kommunala pensionsanstalten, Kommunernas 
garanticentral eller kommunala arbetsmark-
nadsverket, 

2) person som sköter offentligt förtroende-
uppdrag kommunfullmäktige och andra ge-
nom allmänna val utsedda medlemmar av re-
presentantskapet i ett offentligt samfund som 
nämns i 1 punkten, dock inte riksdagsledamö-
ter i sitt uppdrag som riksdagsledamot, samt 
medlemmar av ett organ för ett offentligt sam-
fund eller en inrättning som nämns i 1 punk-
ten, såsom statsrådet, en kommunstyrelse, 
nämnd, direktion, kommitté, kommission el-
ler delegation, samt andra förtroendevalda 
inom nämnda offentliga samfund eller inrätt-
ningar, 

 
              

 

Folkpensionsanstalten, Arbetshälsoinstitutet, 
Keva, Kommunernas garanticentral eller 
Kommunala arbetsmarknadsverket, 
 
 

2) person som sköter offentligt förtroende-
uppdrag välfärdsområdesfullmäktige, kom-
munfullmäktige och andra genom allmänna 
val utsedda medlemmar av representantskapet 
i ett offentligt samfund som avses i 1 punkten, 
dock inte riksdagsledamöter i sitt uppdrag 
som riksdagsledamot, samt medlemmar av ett 
organ för ett offentligt samfund eller en inrätt-
ning som avses i 1 punkten, såsom statsrådet, 
en välfärdsområdesstyrelse, kommunstyrelse, 
nämnd, direktion, kommitté, kommission el-
ler delegation, samt andra förtroendevalda 
inom offentliga samfund eller inrättningar 
som avses i 1 punkten, 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

32. 

Lag 

om ändring av 10 kap. 2 § och 11 kap. 13 § i rättegångsbalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i rättegångsbalken 10 kap. 2 § och 11 kap. 13 §, 
sådana de lyder, 10 kap. 2 § i lag 135/2009 och 11 kap. 13 § i lag 1056/1991, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

10 kap. 

Om forum i tvistemål 

2 § 
 

Ett yrkande mot ett bolag, en förening, en 
stiftelse eller någon annan privaträttslig juri-
disk person eller mot någon annan offentlig-
rättslig juridisk person än staten eller en kom-
mun prövas av den tingsrätt inom vars dom-
krets den juridiska personen har sitt hemvist 
eller sin huvudsakliga förvaltning. 
 

Ett yrkande mot staten prövas av den tings-
rätt inom vars domkrets den statliga myndig-
het som för statens talan finns. 
 
 
 
 
 
 
 

Ett yrkande mot en kommun prövas av den 
tingsrätt inom vars domkrets kommunen 
finns. 
 

10 kap. 

Om forum i tvistemål 

2 § 
 

Ett yrkande mot ett bolag, en förening, en 
stiftelse eller någon annan privaträttslig juri-
disk person eller mot någon annan offentlig-
rättslig juridisk person än staten, ett välfärds-
område eller en kommun prövas av den tings-
rätt inom vars domkrets den juridiska perso-
nen har sin hemvist eller sin huvudsakliga för-
valtning. 

Ett yrkande mot staten prövas av den tings-
rätt inom vars domkrets den statliga myndig-
het som för statens talan finns. 

Ett yrkande mot ett välfärdsområde prövas 
av den tingsrätt inom vars domkrets välfärds-
området finns. Om välfärdsområdet är belä-
get inom två eller flera tingsrätters domkrets, 
prövas yrkandet av den tingsrätt inom vars 
domkrets den myndighet eller det organ som 
för välfärdsområdets talan finns. 

Ett yrkande mot en kommun prövas av den 
tingsrätt inom vars domkrets kommunen 
finns. 
 

11 kap. 

Om delgivning i rättegång 

13 § 
 
Delgivning med en kommun skall riktas till 
kommundirektören eller, om kommunen inte 
har någon kommundirektörstjänst, till kom-
munstyrelsens ordförande eller, i ärenden där 

11 kap. 

Om delgivning i rättegång 

13 § 
 
Delgivning med en kommun skall riktas till 
kommundirektören eller, om kommunen inte 
har någon kommundirektörstjänst, till kom-
munstyrelsens ordförande eller, i ärenden där 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
en kommunal nämnd enligt lag har självstän-
dig behörighet, till nämndens ordförande. 
Delgivningen kan också riktas till en person 
som med stöd av en lag, en förordning, ett 
reglemente eller en instruktion har utsetts att 
vid sidan av kommundirektören, ordföranden 
på dennes vägnar ta emot tillkännagivanden. 
 

en kommunal nämnd enligt lag har självstän-
dig behörighet, till nämndens ordförande. 
Delgivningen kan också riktas till en person 
som med stöd av en lag, en förordning, ett 
reglemente eller en instruktion har utsetts att 
vid sidan av kommundirektören, ordföranden 
på dennes vägnar ta emot tillkännagivanden. 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

33. 

Lag 

om ändring av 4 § i diskrimineringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i diskrimineringslagen (1325/2014) 4 § 1 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

4 § 
 
Med myndigheter avses i denna lag statliga 

myndigheter, kommunala myndigheter, själv-
ständiga offentligrättsliga inrättningar och 
riksdagens ämbetsverk samt myndigheterna i 
landskapet Åland när de tillämpar författ-
ningar som hör till rikslagstiftningen. Vad 
som föreskrivs om myndigheter ska också till-
lämpas på andra organ som sköter offentliga 
förvaltningsuppgifter. 

 
 
              
 

4 § 
 

Med myndigheter avses i denna lag statliga 
myndigheter, välfärdsområdenas och väl-
färdssammanslutningarnas myndigheter, 
kommunala myndigheter, självständiga of-
fentligrättsliga inrättningar och riksdagens 
ämbetsverk samt landskapet Ålands myndig-
heter när de tillämpar författningar som hör 
till rikslagstiftningen. Vad som föreskrivs om 
myndigheter ska också tillämpas på andra or-
gan som sköter offentliga förvaltningsuppgif-
ter. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

34. 

Lag 

om ändring av språklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i språklagen (423/2003) 3 § 1 mom., 6 § 1 mom., 10 och 20 §, rubriken för 24 § samt 

24 § 1  
av dem 6 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 412/2015, 27 § sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 480/2013 samt 28 och 29 § sådana de lyder i lag 412/2015, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

3 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas hos domstolar och 
andra statliga myndigheter, hos kommunala 
myndigheter, självständiga offentligrättsliga 
inrättningar, riksdagens ämbetsverk och repu-
blikens presidents kansli (myndighet), om inte 
något annat föreskrivs särskilt. 
 
 

              
 

3 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas hos domstolar och 
andra statliga myndigheter, välfärdsområde-
nas och välfärdssammanlutningarnas myn-
digheter, kommunala myndigheter, självstän-
diga offentligrättsliga inrättningar, riksdagens 
ämbetsverk och republikens presidents kansli 
(myndighet), om inte något annat föreskrivs 
särskilt. 

              
 

6 § 

Enspråkiga och tvåspråkiga myndigheter 

I denna lag avses med 
1) enspråkiga myndigheter statliga myndig-

heter, vilkas ämbetsdistrikt omfattar enbart 
kommuner med samma språk, samt ensprå-
kiga kommuners myndigheter liksom även en 
samkommuns myndigheter, om enbart kom-
muner med samma språk hör till samkommu-
nen, 

2) tvåspråkiga myndigheter statliga central-
förvaltningsmyndigheter och andra myndig-
heter, vilkas ämbetsdistrikt omfattar kommu-
ner som har olika språk eller minst en tvåsprå-
kig kommun, och tvåspråkiga kommuners 
myndigheter samt en samkommuns myndig-
heter eller ett organ enligt 51 § i kommunalla-
gen (410/2015) som är gemensamt för flera 
kommuner, om kommuner med olika språk el-

6 § 

Enspråkiga och tvåspråkiga myndigheter 

I denna lag avses med 
1) enspråkiga myndigheter sådana statliga 

myndigheter, myndigheter i välfärdsområden 
och myndigheter i välfärdssammanslutningar, 
vilkas ämbetsdistrikt omfattar enbart kommu-
ner med ett och samma språk, samt enspråkiga 
kommuners myndigheter liksom även en sam-
kommuns myndigheter, om enbart kommuner 
med samma språk hör till samkommunen, 

2) tvåspråkiga myndigheter statliga central-
förvaltningsmyndigheter samt sådana myn-
digheter i välfärdsområden, myndigheter i 
välfärdssammanslutningar och andra myn-
digheter, vilkas ämbetsdistrikt omfattar kom-
muner med olika språk eller minst en tvåsprå-
kig kommun, tvåspråkiga kommuners myn-
digheter samt en samkommuns myndigheter 
och ett i 51 § i kommunallagen (410/2015) av-



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
ler minst en tvåspråkig kommun hör till sam-
kommunen eller omfattas av samarbetet mel-
lan kommunerna. 
 
 

              
 

sett organ som är gemensamt för flera kom-
muner, om kommuner med olika språk eller 
minst en tvåspråkig kommun hör till samkom-
munen eller omfattas av samarbetet mellan 
kommunerna. 

              
 

10 § 

Individens språkliga rättigheter hos myndig-
heterna 

I kontakter med statliga myndigheter och 
tvåspråkiga kommunala myndigheter har var 
och en rätt att använda finska eller svenska. 
Myndigheterna skall dessutom ordna möjlig-
het för den som skall höras att bli hörd på sitt 
eget språk, finska eller svenska. 
 
 
 

Hos enspråkiga kommunala myndigheter 
används kommunens språk, om inte myndig-
heten på begäran beslutar annorlunda eller nå-
got annat föreskrivs på något annat ställe i lag. 
Var och en har dock rätt att bli hörd på sitt eget 
språk och att använda sitt eget språk i ärenden 
som väcks av en myndighet och som direkt 
gäller grundläggande rättigheter för honom el-
ler henne eller någon som är i hans eller hen-
nes vård eller om myndigheten ålägger honom 
eller henne någon skyldighet. 
 

10 § 

Individens språkliga rättigheter hos myndig-
heterna 

I kontakter med statliga myndigheter, två-
språkiga myndigheter i välfärdsområden och 
tvåspråkiga myndigheter i välfärdssamman-
slutningar samt tvåspråkiga kommunala myn-
digheter har var och en har rätt att använda 
finska eller svenska. Myndigheterna ska dess-
utom ordna möjlighet för den som ska höras i 
ett ärende att bli hörd på sitt eget språk, finska 
eller svenska. 

Hos enspråkiga myndigheter i välfärdsom-
råden och enspråkiga myndigheter i välfärds-
sammanslutningar används välfärdsområdets 
eller välfärdssammanslutningens språk och 
hos enspråkiga kommunala myndigheter 
kommunens språk, om inte myndigheten på 
begäran beslutar annorlunda eller något annat 
föreskrivs på något annat ställe i lag. Var och 
en har dock rätt att bli hörd på sitt eget språk 
och att använda sitt eget språk i ärenden som 
väcks av en myndighet och som direkt gäller 
grundläggande rättigheter för honom eller 
henne eller någon som är i hans eller hennes 
vård eller om myndigheten ålägger honom el-
ler henne någon skyldighet. 
 

20 § 

Rätt att få översättningar av expeditioner och 
andra handlingar 

Har en stämningsansökan, en dom, ett be-
slut, ett protokoll eller någon annan handling 
skrivits på ett annat än någon av parternas 
språk, skall en statlig myndighet och en två-
språkig kommunal myndighet på begäran ge 
parten en avgiftsfri officiell översättning av 
dessa handlingar till den del de gäller partens 

20 § 

Rätt att få översättningar av expeditioner och 
andra handlingar 

Har en stämningsansökan, en dom, ett be-
slut, ett protokoll eller någon annan handling 
skrivits på ett annat än någon av parternas 
språk, ska en statlig myndighet, en tvåspråkig 
myndighet i ett välfärdsområde och en två-
språkig myndighet i en välfärdssammanslut-
ning samt en tvåspråkig kommunal myndighet 
på begäran ge parten en avgiftsfri officiell 
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rätt, fördel eller skyldighet, om inte något an-
nat följer av 2 mom. 
 

En part som i ärenden som avses i 15 och 16 
§ önskar få en översättning, skall själv skaffa 
och bekosta den, om inte domstolen med be-
aktande av ärendets art bestämmer något an-
nat. 

En enspråkig kommunal myndighet skall på 
begäran ge parten en avgiftsfri officiell över-
sättning av en expedition i ärenden som väcks 
av myndigheten och som direkt gäller grund-
läggande rättigheter för parten eller någon 
som är i hans eller hennes vård eller om myn-
digheten ålägger honom eller henne någon 
skyldighet. 
 

översättning av dessa handlingar till den del 
de gäller partens rätt, fördel eller skyldighet, 
om inte något annat följer av 2 mom. 

En part som i ärenden som avses i 15 eller 
16 § önskar få en översättning, ska själv skaffa 
och bekosta den, om inte domstolen med be-
aktande av ärendets art bestämmer något an-
nat. 

En enspråkig myndighet i ett välfärdsom-
råde och en enspråkig myndighet i en väl-
färdssammanslutning samt en enspråkig kom-
munal myndighet ska på begäran ge parten en 
avgiftsfri officiell översättning av en expedit-
ion i ärenden som väcks av myndigheten och 
som direkt gäller grundläggande rättigheter 
för parten eller någon som är i partens vård 
eller som gäller en skyldighet som myndig-
heten ålägger honom eller henne. 
 

24 § 

Språklig service vid affärsverk samt statliga 
och kommunala bolag 

 
Statliga affärsverk samt sådana tjänstepro-

ducerande bolag där staten eller en eller flera 
tvåspråkiga kommuner eller kommuner med 
olika språk har bestämmanderätt skall betjäna 
och informera allmänheten på finska och 
svenska i den omfattning det behövs med 
tanke på verksamhetens art och saksamman-
hanget och på ett sätt som enligt en helhetsbe-
dömning inte kan anses oskäligt för bolaget. 
När statliga affärsverk sköter myndighetsupp-
gifter skall på dem tillämpas det som i denna 
lag sägs om myndigheter. 
 
 

              
 

24 § 

Språklig service vid affärsverk samt vid sta-
tens, välfärdsområdenas och kommunernas 

bolag 

Statliga affärsverk samt sådana tjänstepro-
ducerande bolag där staten eller ett eller flera 
tvåspråkiga välfärdsområden eller en eller 
flera tvåspråkiga kommuner, eller välfärds-
områden eller kommuner med olika språk har 
bestämmanderätt ska betjäna och informera 
allmänheten på finska och svenska i den om-
fattning det behövs med tanke på verksamhet-
ens art och saksammanhanget och på ett sätt 
som enligt en helhetsbedömning inte kan an-
ses oskäligt för bolaget. Vad som i denna lag 
föreskrivs om myndigheter tillämpas även på 
statliga affärsverk när de sköter myndighets-
uppgifter. 

              
 

27 § 

Skriftväxling mellan myndigheterna 

I skriftväxling mellan statliga myndigheter 
används finska, om inte den mottagande eller 
avsändande myndigheten är enspråkigt svensk 

27 § 

Skriftväxling mellan myndigheterna 

I skriftväxling mellan statliga myndigheter 
används finska, om inte den mottagande eller 
avsändande myndigheten är enspråkigt svensk 
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eller det av någon annan orsak är mer ända-
målsenligt att använda svenska eller något an-
nat språk. 

När en statlig myndighet skickar skrivelser 
till en enspråkig kommun ska den använda 
kommunens språk och när den skickar skrivel-
ser till en tvåspråkig kommun båda språken, 
om inte något annat följer av 3 mom. När en 
statlig myndighet skickar skrivelser till uni-
versitet, yrkeshögskolor och andra läroanstal-
ter ska den använda mottagarens språk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När en statlig eller kommunal myndighet 
begär och ger yttrande i ett ärende där en ex-
pedition eller någon annan handling utfärdas 
till parten, skall myndigheten använda hand-
läggningsspråket. En enspråkig myndighet får 
dock ge sitt yttrande på sitt språk. Den myn-
dighet som handlägger ärendet skall då på be-
gäran av parten ge en avgiftsfri officiell över-
sättning av yttrandet. 
 

eller det av någon annan orsak är mer ända-
målsenligt att använda svenska eller något an-
nat språk. 

När en statlig myndighet skickar skrivelser 
till ett enspråkigt välfärdsområde eller en en-
språkig kommun ska den använda motta-
garens språk och när den skickar skrivelser till 
ett tvåspråkigt välfärdsområde eller en två-
språkig kommun båda språken, om inte något 
annat följer av 4 mom. När en statlig myndig-
het skickar skrivelser till universitet, yrkes-
högskolor och andra läroanstalter ska den an-
vända mottagarens språk. 

När en myndighet i ett välfärdsområde eller 
en myndighet i en välfärdssammanslutning 
skickar skrivelser till en enspråkig kommun 
inom sitt ämbetsdistrikt ska myndigheten an-
vända kommunens språk och när den skickar 
skrivelser till en tvåspråkig kommun inom sitt 
ämbetsdistrikt båda språken. 

När en statlig myndighet, välfärdsområdes-
myndighet eller kommunal myndighet begär 
och ger yttrande i ett ärende där en expedition 
eller någon annan handling utfärdas till par-
ten, ska myndigheten använda handläggnings-
språket. En enspråkig myndighet får dock ge 
sitt yttrande på sitt språk. Den myndighet som 
handlägger ärendet ska då på begäran av par-
ten ge en avgiftsfri officiell översättning av 
yttrandet. 
 

28 § 

Representativa organ 

Medlemmar av statsrådet samt medlemmar 
i statliga kommittéer, kommissioner, arbets-
grupper och andra liknande organ samt leda-
möter i tvåspråkiga kommuners och samkom-
muners organ och i organ enligt 6 § 1 mom. 2 
punkten som är gemensamma för flera kom-
muner har rätt att använda finska eller svenska 
vid sammanträden och i skriftliga yttranden 
eller ställningstaganden till protokollet eller 
ett betänkande. Om någon annan medlem eller 
ledamot inte förstår ett muntligt yttrande, ska 
det på begäran relateras i korthet. 
 

28 § 

Representativa organ 

Medlemmar av statsrådet samt medlemmar 
i statliga kommittéer, kommissioner, arbets-
grupper och andra liknande organ samt leda-
möter i tvåspråkiga välfärdsområdens, väl-
färdssammanslutningars, kommuners och 
samkommuners organ och i organ enligt 6 § 1 
mom. 2 punkten som är gemensamma för flera 
kommuner har rätt att använda finska eller 
svenska vid sammanträden och i skriftliga ytt-
randen eller ställningstaganden till protokollet 
eller ett betänkande. Om någon annan medlem 
eller ledamot inte förstår ett muntligt yttrande, 
ska det på begäran relateras i korthet. 
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29 § 

Kommunala möteskallelser, protokoll och 
förvaltningsstadgor 

I tvåspråkiga kommuner och samkommuner 
ska fullmäktiges eller samkommunsstämmans 
möteskallelser och protokoll skrivas på finska 
och svenska. Detsamma gäller möteskallelser 
och protokoll för ett organ enligt 6 § 1 mom. 
2 punkten som är gemensamt för flera kom-
muner. Beslut om språket i möteskallelser och 
protokoll för andra organ i tvåspråkiga kom-
muner och samkommuner fattas av kommu-
nen eller samkommunen med beaktande av att 
de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina 
uppgifter ska tryggas och kommuninvånarnas 
behov av information tillgodoses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvåspråkiga kommuners och samkommu-
ners förvaltningsstadga och liknande regler 
ska utfärdas på finska och svenska. 
 

29 § 

Möteskallelser, protokoll och förvaltnings-
stadgor 

I tvåspråkiga kommuner och tvåspråkiga 
samkommuner ska fullmäktiges och samkom-
munsstämmans möteskallelser och protokoll 
skrivas på finska och svenska. Detsamma gäl-
ler möteskallelser och protokoll för ett organ 
enligt 6 § 1 mom. 2 punkten som är gemen-
samt för flera kommuner. Beslut om språket i 
möteskallelser och protokoll för andra organ i 
tvåspråkiga kommuner och tvåspråkiga sam-
kommuner fattas av kommunen eller sam-
kommunen med beaktande av att de förtroen-
devaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter 
ska tryggas och kommuninvånarnas behov av 
information tillgodoses. 

I tvåspråkiga välfärdsområden ska väl-
färdsområdesfullmäktiges och välfärdsområ-
desstyrelsens möteskallelser och protokoll 
skrivas på finska och svenska. I tvåspråkiga 
välfärdssammanslutningar ska välfärdsam-
manslutningens fullmäktiges, välfärdssam-
manslutningens stämmas och välfärdssam-
manslutningens styrelses möteskallelser och 
protokoll skrivas på finska och svenska. Be-
slut om språket i möteskallelser och protokoll 
för andra organ i tvåspråkiga välfärdsområ-
den och välfärdssammanslutningar fattas av 
välfärdsområdet eller välfärdssammanslut-
ningen med beaktande av att de förtroende-
valdas möjlighet att fullgöra sina uppgifter 
ska tryggas och välfärdsområdesinvånarnas 
behov av information tillgodoses. 

Förvaltningsstadgan och liknande regler 
för de tvåspråkiga välfärdsområdena, väl-
färdssammanslutningarna, kommunerna och 
samkommunerna ska utfärdas på finska och 
svenska. 
 

32 § 

Myndigheternas information 

Information som statliga och kommunala 
myndigheter riktar till allmänheten skall ges 
på finska och svenska i tvåspråkiga kommu-

32 § 

Myndigheternas information 

Information som statliga myndigheter, väl-
färdsområdenas och välfärdssammanslut-
ningarnas myndigheter samt kommunala 
myndigheter riktar till allmänheten ska ges på 
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ner. Det behöriga ministeriet skall se till att in-
formation som är väsentlig för individens liv, 
hälsa och säkerhet samt för egendom och mil-
jön ges på båda nationalspråken i hela landet. 
 

              
 

finska och svenska i tvåspråkiga kommuner. 
Det behöriga ministeriet ska se till att inform-
ation som är väsentlig för individens liv, hälsa 
och säkerhet samt för egendom och miljön ges 
på båda nationalspråken i hela landet. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

35. 

Lag 

om ändring av 1 och 5 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 1 § 1 mom. 

och 5 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag gäller de språkkunskaper som 
krävs av de anställda vid statliga myndigheter, 
kommunala myndigheter, självständiga of-
fentligrättsliga inrättningar, riksdagens äm-
betsverk och republikens presidents kansli 
(myndighet) och hur språkkunskaperna skall 
visas. 
 

              
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag gäller de språkkunskaper som 
krävs av de anställda vid statliga myndigheter, 
välfärdsområdenas och välfärdssammanslut-
ningarnas myndigheter, kommunala myndig-
heter, självständiga offentligrättsliga inrätt-
ningar, riksdagens ämbetsverk och republi-
kens presidents kansli (myndighet) och hur 
språkkunskaperna ska visas. 

              
 

5 § 

Sättet att fastställa krav på språkkunskaper 

              
Om det inte genom lag eller med stöd av lag 

föreskrivs om behörighetsvillkor som gäller 
språkkunskaper för kommunalt anställda, kan 
sådana villkor fastställas i den ordning som 
anges i kommunallagen (365/1995). 
 
 
 
 

              
 

5 § 

Sättet att fastställa krav på språkkunskaper 

              
Behörighetsvillkor som gäller språkkun-

skaper kan för anställda hos kommunala myn-
digheter fastställas på det sätt som föreskrivs 
i kommunallagen (410/2015) och för an-
ställda hos välfärdsområdenas och välfärds-
sammanslutningarnas myndigheter på det sätt 
som föreskrivs i lagen om välfärdsområden ( / 
), om inte behörighetsvillkoren i fråga om 
språkkunskaper fastställs genom lag. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

36. 

Lag 

om ändring av 3 § i teckenspråkslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i teckenspråkslagen (359/2015) 3 § 2 mom. som följer: 
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3 § 

Myndigheternas skyldighet att främja an-
vändningen av teckenspråk 

              
Med myndigheter avses i denna lag domsto-

lar och andra statliga myndigheter, kommu-
nala myndigheter, självständiga offentligrätts-
liga inrättningar och riksdagens ämbetsverk. 
 
 

              
 

3 § 

Myndigheternas skyldighet att främja an-
vändningen av teckenspråk 

              
Med myndigheter avses i denna lag domsto-

lar och andra statliga myndigheter, välfärds-
områdenas och välfärdssammanslutningar-
nas myndigheter, kommunala myndigheter, 
självständiga offentligrättsliga inrättningar 
och riksdagens ämbetsverk. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

37. 

Lag 

om ändring av samiska språklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i samiska språklagen (1086/2003) 3 § 2 punkten, 
ändras 2 § 1 mom., 6 § 1 mom., 12 § 2 mom., 14 § 2 mom., 16 och 17 §, 22 § 2 mom., 23 §, 

25 § 2 mom. samt 31 och 32 §, av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 1340/2014 och 
1205/2019, samt 

fogas till 11 § ett nytt 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

De myndigheter som denna lag tillämpas på 
är 

1) de kommunala organen i Enare, Enonte-
kis, Sodankylä och Utsjoki kommuner samt 
organen i sådana samkommuner till vilka nå-
gon av dessa kommuner hör, 
 
 
 
 

2) de domstolar och myndigheter inom den 
statliga distrikts- och lokalförvaltningen vil-
kas ämbetsdistrikt helt eller delvis omfattar de 
ovan nämnda kommunerna, 

3) de regionförvaltningsverk och närings-, 
trafik- och miljöcentraler vilkas verksamhets-
område helt eller delvis omfattar de ovan 
nämnda kommunerna, och organ som är verk-
samma vid dem, 

4) sametinget, samedelegationen samt bya-
stämmor som avses i 42 § i skoltlagen 
(253/1995), 

5) justitiekanslern i statsrådet och riksda-
gens justitieombudsman, 

6) konsumentombudsmannen, konsumentt-
vistenämnden, diskrimineringsombudsman-
nen, jämställdhetsombudsmannen, diskrimi-
nerings- och jämställdhetsnämnden, dataom-
budsmannen och datasekretessnämnden, 

7) Utsökningsverket, Skatteförvaltningen, 
Folkpensionsanstalten, Lantmäteriverket, 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

De myndigheter som denna lag tillämpas på 
är 

1) de kommunala myndigheterna i Enare, 
Enontekis, Sodankylä och Utsjoki kommuner 
och myndigheterna i sådana samkommuner 
till vilka någon av dessa kommuner hör samt 
myndigheterna i Lapplands välfärdsområde 
och myndigheterna i sådana välfärdssamman-
slutningar till vilka Lapplands välfärdsom-
råde hör, 

2) de domstolar och myndigheter inom den 
statliga distrikts- och lokalförvaltningen vil-
kas ämbetsdistrikt helt eller delvis omfattar de 
ovan nämnda kommunerna, 

3) de regionförvaltningsverk och närings-, 
trafik- och miljöcentraler vilkas verksamhets-
område helt eller delvis omfattar de ovan 
nämnda kommunerna, och organ som är verk-
samma vid dem, 

4) sametinget, samedelegationen samt bya-
stämmor som avses i 42 § i skoltlagen 
(253/1995), 

5) justitiekanslern i statsrådet och riksda-
gens justitieombudsman, 

6) konsumentombudsmannen, konsumentt-
vistenämnden, diskrimineringsombudsman-
nen, jämställdhetsombudsmannen, diskrimi-
nerings- och jämställdhetsnämnden, dataom-
budsmannen och datasekretessnämnden, 

7) Utsökningsverket, Skatteförvaltningen, 
Folkpensionsanstalten, Lantmäteriverket, 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata och Lantbruksföretagarnas pens-
ionsanstalt,  

8) statliga förvaltningsmyndigheter, när de 
som besvärsmyndigheter behandlar ärenden 
som har inletts hos de ovan nämnda förvalt-
ningsmyndigheterna. 

              
 

Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata och Lantbruksföretagarnas pens-
ionsanstalt, 

8) statliga förvaltningsmyndigheter när 
dessa i egenskap av besvärsmyndigheter be-
handlar ärenden som har inletts hos de ovan 
nämnda förvaltningsmyndigheterna. 

              
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
              
2) same en same enligt 3 § sametingslagen 

(974/1995), 
              

 

 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
 
 

6 § 

Samiskan i representativa organ 

De samiska medlemmarna i Enare, Enonte-
kis, Sodankylä och Utsjoki kommuners organ 
har rätt att använda samiska vid sammanträ-
den och i skriftliga yttranden till protokollet. 
Detsamma gäller de samiska medlemmarna i 
statliga nämnder, kommittéer, arbetsgrupper 
och andra liknande kollegiala organ inom sa-
mernas hembygdsområde, och även utanför 
hembygdsområdet när organet behandlar 
ärenden som särskilt gäller samerna. De samer 
som deltar i Renbeteslagsföreningens eller 
dess styrelses sammanträden har på motsva-
rande sätt rätt att använda samiska vid sam-
manträdena. 
 

              
 

6 § 

Samiskan i representativa organ 

De samiska medlemmarna i Enare, Enonte-
kis, Sodankylä och Utsjoki kommuners organ 
och i Lapplands välfärdsområdes organ har 
rätt att använda samiska vid sammanträden 
och i skriftliga yttranden till protokollet. Det-
samma gäller de samiska medlemmarna i stat-
liga nämnder, kommittéer, arbetsgrupper och 
andra liknande kollegiala organ inom samer-
nas hembygdsområde, och även utanför hem-
bygdsområdet när organet behandlar ärenden 
som särskilt gäller samerna. De samer som 
deltar i Renbeteslagsföreningens eller dess 
styrelses sammanträden har på motsvarande 
sätt rätt att använda samiska vid sammanträ-
dena. 

              
 

11 § 

Särskilda skyldigheter 

              
(fogas) 

 

11 § 

Särskilda skyldigheter 

              
Lapplands välfärdsområde ska i kontak-

terna med en person vars hemkommun är 
Enare, Enontekis, Sodankylä eller Utsjoki 
iaktta bestämmelserna i 12 16 § också utan-
för samernas hembygdsområde. 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
12 § 

Rätten att använda samiska hos myndigheter 

              
Denna rättighet har samer också utanför sa-

mernas hembygdsområde hos statliga myn-
digheter när dessa i egenskap av besvärsmyn-
digheter behandlar ärenden som har inletts hos 
myndigheterna inom hembygdsområdet. 
 

12 § 

Rätten att använda samiska hos myndigheter 

              
Denna rättighet har samer också utanför sa-

mernas hembygdsområde hos statliga myn-
digheter när dessa i egenskap av besvärsmyn-
digheter behandlar ärenden som har inletts hos 
Lapplands välfärdsområde eller myndighet-
erna inom hembygdsområdet. 
 

14 § 

Kunskaper i samiska och behörighetsvillkor 

              
Kunskaper i samiska kan fastställas som be-

hörighetsvillkor som gäller språkkunskaper 
för statsanställda genom lag eller med stöd av 
lag genom förordning av statsrådet eller det 
behöriga ministeriet, samt för kommunalt an-
ställda i den ordning som anges i kommunal-
lagen (365/1995), om det inte genom lag eller 
med stöd av lag föreskrivs om sådant behörig-
hetsvillkor. Kunskaper i samiska är särskilt 
meriterande även om sådana kunskaper inte 
nämns i behörighetsvillkoren för en tjänst el-
ler befattning eller för ett uppdrag. 
 
 
 
 

              
 

14 § 

Kunskaper i samiska och behörighetsvillkor 

              
Kunskaper i samiska kan fastställas som be-

hörighetsvillkor som gäller språkkunskaper 
för statsanställda genom lag eller med stöd av 
lag genom statsrådsförordning eller ministeri-
eförordning, samt för anställda vid välfärds-
områdenas och välfärdssammanslutningar-
nas myndigheter på det sätt som föreskrivs i 
lagen om välfärdsområden (xx/202x) och för 
anställda vid kommunala myndigheter på det 
sätt som föreskrivs i kommunallagen 
(410/2015), om det inte genom lag eller med 
stöd av lag föreskrivs om sådant behörighets-
villkor. Kunskaper i samiska är särskilt meri-
terande även om sådana kunskaper inte nämns 
i behörighetsvillkoren för en tjänst eller be-
fattning eller för ett uppdrag. 

              
 

16 § 

Användning av samiska i kommunala hand-
lingar 

I en kommun där de samiskspråkigas andel 
av kommunens befolkning den första dagen 
föregående år har varit större än en tredjedel 
skall de kommunala organen använda också 
samiska i protokoll och andra handlingar som 
inte skall ges till enskilda parter och som är av 
allmän betydelse. Också i andra kommuner 
skall de kommunala organen i den omfattning 
de prövar lämpligt använda samiska i sådana 
handlingar. 

16 § 

Användning av samiska i kommunala hand-
lingar och välfärdsområdets handlingar 

I en kommun där de samiskspråkigas andel 
av kommunens befolkning den första dagen 
föregående år har varit större än en tredjedel 
ska de kommunala organen använda också sa-
miska i protokoll och andra handlingar som 
inte ska ges till enskilda parter och som är av 
allmän betydelse. Också i andra kommuner 
ska de kommunala organen och, i Lapplands 
välfärdsområde, välfärdsområdets organ, i 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 den omfattning de prövar lämpligt använda 

samiska i sådana handlingar. 
Dessutom ska organen i Lapplands väl-

färdsområde använda också samiska i sådana 
protokoll och andra handlingar som inte ska 
ges till enskilda parter och som är av allmän 
betydelse, om saken är av särskild betydelse 
för samerna. 
 

17 § 

Affärsverk och statligt eller kommunalt ägda 
bolag 

Statliga affärsverk samt sådana tjänstepro-
ducerande bolag där staten eller en eller flera 
i 2 § 1 mom. 1 punkten nämnda kommuner har 
bestämmanderätt skall inom samernas hem-
bygdsområde ge sådan språklig service som 
förutsätts i denna lag och informera allmän-
heten också på samiska i den omfattning det 
behövs med tanke på verksamhetens art och 
saksammanhanget och på ett sätt som enligt 
en helhetsbedömning inte kan anses oskäligt 
för affärsverket eller bolaget. När statliga af-
färsverk sköter myndighetsuppgifter skall på 
dem tillämpas det som i denna lag sägs om 
myndigheter. 
 

17 § 

Affärsverk och av staten, välfärdsområdet el-
ler en kommun ägda bolag 

Statliga affärsverk samt sådana tjänstepro-
ducerande bolag där staten, Lapplands väl-
färdsområde eller en eller flera i 2 § 1 mom. 1 
punkten nämnda kommuner har bestämman-
derätt ska inom samernas hembygdsområde 
ge sådan språklig service som förutsätts i 
denna lag och informera allmänheten också på 
samiska i den omfattning det behövs med 
tanke på verksamhetens art och saksamman-
hanget och på ett sätt som enligt en helhetsbe-
dömning inte kan anses oskäligt för affärsver-
ket eller bolaget. När statliga affärsverk sköter 
myndighetsuppgifter ska på dem tillämpas 
vad som i denna lag föreskrivs om myndig-
heter. 
 

22 § 

Ansvaret för kostnaderna för översättning 
och tolkning 

              
Kommunen, samkommunen eller stiftet el-

ler församlingen skall svara för kostnaderna 
för tolkning samt för upprättande eller över-
sättning av expeditioner och handlingar enligt 
4 6, 12, 13, 15, 16 och 30 §. 
 
 

22 § 

Ansvaret för kostnaderna för översättning 
och tolkning 

              
Välfärdsområdet, välfärdssammanslut-

ningen, kommunen, samkommunen eller stif-
tet eller församlingen ska svara för kostna-
derna för tolkning samt för upprättande eller 
översättning av expeditioner och handlingar 
enligt 4 6, 12, 13, 15, 16 och 30 §. 
 

23 § 

Översättningar som kunden bekostar 

Är en handling som har lämnats in till en 
statlig eller kommunal myndighet eller till en 

23 § 

Översättningar som kunden bekostar 

Är en handling som har lämnats in till en 
statlig myndighet, en välfärdsområdesmyn-



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
myndighet i en samkommun eller till en kyrk-
lig myndighet skriven på samiska trots att 
kunden inte har rätt att använda samiska hos 
myndigheten, skall myndigheten, efter att ha 
hört kunden, på dennes bekostnad skaffa en 
översättning av handlingen till det språk som 
myndigheten använder. 
 

dighet, en välfärdssammanslutnings myndig-
het, en kommunal myndighet eller en myndig-
het i en samkommun eller till en kyrklig myn-
dighet skriven på samiska trots att kunden inte 
har rätt att använda samiska hos myndigheten, 
ska myndigheten, efter att ha hört kunden, på 
dennes bekostnad skaffa en översättning av 
handlingen till det språk som myndigheten an-
vänder. 
 

25 § 

Tjänstledighet med lön och befrielse från ar-
betet för studier i samiska 

              
Den som är anställd hos en i 2 § 1 mom. av-

sedd kommun eller samkommun eller hos en i 
2 § 1 mom. 2 och 3 punkten avsedd statlig 
myndighet vars ämbetsdistrikt delvis ligger 
inom samernas hembygdsområde, samt den 
som hör till personalen vid Renbeteslagsför-
eningen kan beviljas tjänstledighet med lön el-
ler befrielse från arbetet för att skaffa sådana 
kunskaper i samiska som han eller hon behö-
ver för skötseln av sina tjänsteuppgifter, om 
anställningen hos ovan avsedda arbetsgivare 
har varat i minst ett år. Genom förordning av 
statsrådet kan andra villkor fastställas för 
tjänstledighet eller befrielse från arbetet. 
 
 
 

              
 

25 § 

Tjänstledighet med lön och befrielse från ar-
betet för studier i samiska 

              
Den som är anställd hos Lapplands väl-

färdsområde, en i 2 § 1 mom. avsedd välfärds-
sammanslutning, en i 2 § 1 mom. avsedd kom-
mun eller samkommun eller hos en i 2 § 1 
mom. 2 eller 3 punkten avsedd statlig myndig-
het vars ämbetsdistrikt delvis ligger inom sa-
mernas hembygdsområde, samt den som hör 
till personalen vid Renbeteslagsföreningen 
kan beviljas tjänstledighet med lön eller befri-
else från arbetet för att skaffa sådana kun-
skaper i samiska som personen behöver för 
skötseln av sina tjänsteuppgifter, om anställ-
ningen hos ovan avsedda arbetsgivare har va-
rat i minst ett år. Bestämmelser om övriga vill-
kor för tjänstledighet eller befrielse från arbe-
tet får utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

              
 

31 § 

Statens ekonomiska ansvar 

I statsbudgeten skall tas in ett anslag för 
statsunderstöd till kommunerna, församling-
arna, renbeteslagen inom samernas hem-
bygdsområde samt till sådana enskilda som 
avses i 18 § för täckande av de särskilda mer-
kostnader som tillämpningen av denna lag 
medför. 
 

31 § 

Statens ekonomiska ansvar 

I statsbudgeten ska tas in ett anslag för stats-
understöd till välfärdsområdet, kommunerna, 
församlingarna, renbeteslagen inom samernas 
hembygdsområde samt till sådana enskilda 
som avses i 18 § för täckande av de särskilda 
merkostnader som tillämpningen av denna lag 
medför. 
 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
32 § 

Samiskans ställning inom vissa förvaltnings-
områden 

Särskilda bestämmelser finns om samernas 
rätt att få grundskoleundervisning och annan 
undervisning på sitt modersmål, undervis-
ningen i samiska samt samiska som undervis-
ningsspråk, läroämne och examensspråk. 

Bestämmelser om samernas rätt att få barn-
dagvård på sitt modersmål finns i lagen om 
barndagvård (36/1973). 

De myndigheter som avses i 2 § 1 mom. 
skall iaktta bestämmelserna i denna lag när de 
tillämpar lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) och lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården 
(812/2000). 
 

32 § 

Samiskans ställning inom vissa förvaltnings-
områden 

Särskilda bestämmelser finns om samernas 
rätt att få grundskoleundervisning och annan 
undervisning på sitt modersmål, undervis-
ningen i samiska samt samiska som undervis-
ningsspråk, läroämne och examensspråk. 

Bestämmelser om samernas rätt att få barn-
dagvård på sitt modersmål finns i lagen om 
småbarnspedagogik (540/2018). 

Bestämmelser om rätten att använda sa-
miska i social- och hälsovårdstjänster finns 
förutom i denna lag även i lagen om ordnande 
av social- och hälsovård (xx/202x). 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

38. 

Lag 

om ändring av 2 a och 12 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 

2 mom., sådana de lyder i lag 81/2013, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

2 a § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) myndighet statliga ämbetsverk och inrätt-

ningar, myndigheter i landskapet Åland, kom-
munala myndigheter, självständiga offentli-
grättsliga inrättningar och andra organ som 
sköter offentliga förvaltningsuppgifter, 
 
 

              
 

2 a § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) myndighet statliga ämbetsverk och inrätt-

ningar, välfärdsområdenas och välfärdssam-
manslutningarnas myndigheter, landskapet 
Ålands myndigheter, kommunala myndig-
heter och självständiga offentligrättsliga in-
rättningar samt andra som sköter offentliga 
förvaltningsuppgifter, 

              
 

12 § 

Betalning av gottgörelse 

              
Efter att ha hört landskapet Åland, en kom-

mun, en självständig offentligrättslig inrätt-
ning, något annat organ som sköter offentliga 
förvaltningsuppgifter eller någon annan 
nämnd som behandlat besvär än en nämnd en-
ligt 3 mom., tar Statskontoret ut en uppskattad 
andel av beloppet av den betalda gottgörelsen 
och av de kostnader som avses i 10 § av re-
spektive aktör, om det har konstaterats att be-
handlingen av ärendet har fördröjts i dess 
verksamhet. 

              
 

12 § 

Betalning av gottgörelse 

              
Efter att ha hört välfärdsområdet, land-

skapet Åland, en kommun, en självständig of-
fentligrättslig inrättning eller något annat or-
gan som sköter offentliga förvaltningsuppgif-
ter, eller någon annan nämnd som behandlat 
besvär än en nämnd enligt 3 mom., tar Stats-
kontoret ut en uppskattad andel av beloppet av 
den betalda gottgörelsen och av de kostnader 
som avses i 10 § av respektive aktör, om det 
har konstaterats att behandlingen av ärendet 
har fördröjts i dess verksamhet. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

39. 

Lag 

om ändring av vallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vallagen (714/1998) 1 §, 2 § 3 mom., 3 §, 7 § 2 mom., 9 § 1 mom., 18 § 2 och 3 

mom., rubriken för 19 § och 19 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 § och 31 § 1 mom., 34 § 2 mom., 
37 § 2 mom., 43 § 4 mom., 57 § 3 mom., 58 § 1 mom., 64 § 1 mom., 76 § 1 mom., 81 § 1 mom., 
84, 86, 93 och 96 §, 101 § 2 mom., 103 §, 104 § 2 mom., 105 § 2 mom., 106 § 1 3 och 5 mom., 
184 § 1 mom., 185 § och 188 § 2 mom., 

av dem 1 §, den finska språkdräkten i 2 § 3 mom., 3 §, den finska språkdräkten i 7 § 2 mom., 
9 § 1 mom., rubriken för 19 §, den finska språkdräkten i 31 § 1 mom., 34 § 2 mom., den finska 
språkdräkten i 37 § 2 mom., 64 § 1 mom., den finska språkdräkten i 76 § 1 mom. och i 81 § 1 
mom., 101 § 2 mom., den finska språkdräkten i 104 § 2 mom., i 105 § 2 mom., i 106 § 1 och 5 
mom. och i 188 § 2 mom. sådana de lyder i lag 563/2015, 18 § 2 och 3 mom., 19 § 1 mom., 21 
§ 1 mom., 22 § och 106 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1132/2019, 43 § 4 mom., den svenska 
språkdräkten i 76 § 1 mom. och 184 § 1 mom. sådana de lyder i lag 496/2013, 58 § 1 mom. 
sådant det lyder i lag 361/2016, 84 och 86 § sådana de lyder i lag 939/2017, den svenska språk-
dräkten i 104 § 2 mom. och i 105 § 2 mom. sådana de lyder i lag 300/2009 och den svenska 
språkdräkten i 188 § 2 mom. sådant det lyder i lag 247/2002, samt  

fogas till lagen nya 12 a och 12 b §, till 44 §, sådan den lyder i sin finska språkdräkt delvis 
ändrad i lagarna 247/2002 och 563/2015 och i sin svenska språkdräkt delvis ändrad i lag 
247/2002, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 4 mom. blir 3 5 mom., till 104 §, sådan den 
lyder i sin finska språkdräkt i lagarna 300/2009 och 563/2015 och i sin svenska språkdräkt i lag 
300/2009, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., till lagen ett nytt 10 a kap., 
till 144 §, sådan den lyder i lag 563/2015, ett nytt 2 mom., till 188 §, sådan den lyder i sin finska 
språkdräkt delvis ändrad i lagarna 247/2002, 563/2015 och 939/2017 och i sin svenska språk-
dräkt delvis ändrad i lagarna 247/2002 och 939/2019, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 och 
det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Utöver vad som i grundlagen och kommu-
nallagen (410/2015) föreskrivs om val inne-
håller denna lag bestämmelser om förrättandet 
av 

1) val av riksdagsledamöter (riksdagsval), 
2) val av republikens president (president-

val), 
 

3) kommunalval, 
4) val av finländska ledamöter till Europa-

parlamentet (Europaparlamentsval). 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om för-
rättande av 
 
 

1) val av riksdagsledamöter (riksdagsval), 
2) val av republikens president (president-

val), 
3) välfärdsområdesval, 
4) kommunalval, 
5) val av finländska ledamöter till Europa-

parlamentet (Europaparlamentsval). 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
Bestämmelser om kommunalval i land-

skapet Åland finns i landskapets lagstiftning. 
 
 

Bestämmelser om val finns dessutom i 
grundlagen, lagen om välfärdsområden ( / ) 
och kommunallagen (410/2015).  

Bestämmelser om landskapsval och kom-
munalval som förrättas i landskapet Åland 
finns i landskapets lagstiftning. 
 

2 § 

Rösträtt 

              
Bestämmelser om rösträtt vid kommunalval 

finns i grundlagen och kommunallagen. 
 
 

              
 

2 § 

Rösträtt 

              
Bestämmelser om rösträtt vid välfärdsområ-

desval finns i lagen om välfärdsområden. Be-
stämmelser om rösträtt vid kommunalval 
finns i grundlagen och kommunallagen. 

              
 

3 § 

Valbarhet 

Bestämmelser om valbarhet vid riksdagsval 
och om behörighet att bli vald till republikens 
president finns i grundlagen och bestämmel-
ser om valbarhet vid kommunalval i kommu-
nallagen. Bestämmelser om valbarhet vid 
Europaparlamentsval finns i 164 § i denna lag. 
 

3 § 

Valbarhet 

Bestämmelser om valbarhet vid riksdagsval 
och om behörighet att bli vald till republikens 
president finns i grundlagen. Bestämmelser 
om valbarhet vid välfärdsområdesval finns i 
lagen om välfärdsområden och om valbarhet 
vid kommunalval i kommunallagen. Bestäm-
melser om valbarhet vid Europaparlamentsval 
finns i 164 § i denna lag. 
 

7 § 

Valkretsar vid övriga val 

              
Vid kommunalval är kommunen valkrets. 

 

7 § 

Valkretsar vid övriga val 

              
Vid välfärdsområdesval är välfärdsområdet 

valkrets och vid kommunalval är kommunen 
valkrets. 
 

9 § 

Förhandsröstningsställen och röstningsstäl-
len på valdagen 

Förhandsröstningsställen är 
1) de allmänna förhandsröstningsställen i 

hemlandet om vilkas antal och placering kom-
munstyrelsen beslutar och vilka det ska finnas 

9 § 

Förhandsröstningsställen och röstningsstäl-
len på valdagen 

Förhandsröstningsställen är 
1) de allmänna förhandsröstningsställen i 

hemlandet om vars antal och placering kom-



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
åtminstone ett i varje kommun, om inte något 
annat följer av särskilda skäl, 

2) de finska beskickningar och deras verk-
samhetsställen som bestäms genom förord-
ning av statsrådet samt vid kommunalval de 
allmänna förhandsröstningsställen i land-
skapet Åland som bestäms genom förordning 
av statsrådet, 

3) sjukhus, verksamhetsenheter inom soci-
alvården som lämnar vård dygnet runt och 
andra genom beslut av kommunstyrelsen an-
givna verksamhetsenheter inom socialvården 
samt straffanstalter (anstalt), 

4) finska fartyg som befinner sig utomlands 
när förhandsröstning verkställs. 
 

              
 

munstyrelsen beslutar och av vilka det ska fin-
nas åtminstone ett i varje kommun, om inte 
något annat följer av särskilda skäl, 

2) de finska beskickningar och deras verk-
samhetsställen som anges genom förordning 
av statsrådet samt vid välfärdsområdesval och 
kommunalval de allmänna förhandsröstnings-
ställen i landskapet Åland som anges genom 
förordning av statsrådet, 

3) sjukhus, verksamhetsenheter inom soci-
alvården som lämnar vård dygnet runt och 
andra genom beslut av kommunstyrelsen an-
givna verksamhetsenheter inom socialvården 
samt straffanstalter (anstalt), 

4) finska fartyg som befinner sig utomlands 
när förhandsröstning verkställs. 

              
 

 
(fogas) 

 

12 a § 

Välfärdsområdesvalnämnd 

Välfärdsområdesfullmäktige ska i välfärds-
området tillsätta en välfärdsområdesval-
nämnd för sin mandatperiod. Välfärdsområ-
desvalnämnden består av en ordförande, vice 
ordförande och tre andra medlemmar samt ett 
behövligt antal ersättare, dock minst fem. Er-
sättarna ska ställas i den ordning i vilken de 
träder i stället för medlemmarna. Både med-
lemmarna och ersättarna ska i den utsträck-
ning det är möjligt företräda de grupper av 
röstande som vid föregående välfärdsområde-
sval ställt upp kandidater i välfärdsområdet. 
En medlem eller ersättare som enligt en kan-
didatansökan som lämnats till välfärdsområ-
desvalnämnden har ställts upp som kandidat 
för ett parti eller en valmansförening vid ett 
välfärdsområdesval kan inte delta i välfärds-
områdesvalnämndens arbete vid valet i fråga. 
 

 
 
(fogas) 

 

12 b § 

Välfärdsområdesvalnämndens arbete 

Välfärdsområdesvalnämnden är beslutför 
med fem medlemmar. Om en ersättare har av-
lidit, har förhinder eller är jävig, får välfärds-
områdesstyrelsen vid behov förordna en till-
fällig ersättare. 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
Bestämmelser om jäv för välfärdsområdes-

valnämndens medlemmar och deras ersättare 
finns i 27 30 § i förvaltningslagen. 

Välfärdsområdesvalnämnden anställer en 
sekreterare och annan behövlig personal. Den 
beslutar om rätt att närvara och yttra sig vid 
nämndens sammanträden för andra personer 
än de som på grund av sina uppgifter enligt 
denna lag har rätt att delta i sammanträdena. 

På välfärdsområdesvalnämnden tillämpas 
inte den i lagen om välfärdsområden avsedda 
förvaltningsstadgans bestämmelser om rätten 
för välfärdsområdesstyrelsens företrädare 
och välfärdsområdesdirektören att närvara 
och yttra sig vid sammanträden eller om rät-
ten att ta upp ett ärende till behandling i ett 
högre organ. 
 

18 § 

Upprättande av och uppgifter i rösträttsre-
gister 

              
Beträffande varje röstberättigad tas följande 

uppgifter in i rösträttsregistret, sådana de är i 
befolkningsdatasystemet den 51 dagen före 
valdagen klockan 24: 

1) personbeteckning, 
2) fullständigt namn, 
3) vid andra val än kommunalval den val-

krets som avses i 5 §, 
 
4) hemkommun i Finland enligt lagen om 

hemkommun, 
5) röstningsområde, 
6) röstningsställe på valdagen och adressen 

till det, 
7) modersmål, om detta är danska, is-

ländska, norska eller svenska, 
8) vid andra val än kommunalval den stat 

där den röstberättigade är bosatt, om staten 
inte är Finland, 

9) datum för införande i registret, 
10) uppgift om en sådan spärrmarkering 

som avses i 36 § i lagen om befolkningsdata-
systemet och de certifikattjänster som tillhan-
dahålls av Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata. 

18 § 

Upprättande av och uppgifter i rösträttsre-
gister 

              
Följande uppgifter om varje röstberättigad 

tas in i rösträttsregistret, sådana de är i befolk-
ningsdatasystemet den 51 dagen före valda-
gen klockan 24: 

1) personbeteckning, 
2) fullständigt namn, 
3) vid riksdagsval, presidentval och Euro-

paparlamentsval den valkrets som avses i 5 § 
och vid välfärdsområdesval välfärdsområdet, 

4) hemkommun i Finland enligt lagen om 
hemkommun, 

5) röstningsområde, 
6) röstningsställe på valdagen och adressen 

till det, 
7) modersmål, om detta är danska, is-

ländska, norska eller svenska, 
8) vid riksdagsval, presidentval och Euro-

paparlamentsval den stat där den röstberätti-
gade är bosatt, om staten inte är Finland, 

9) datum för införande i registret, 
10) uppgift om en sådan spärrmarkering 

som avses i 36 § i lagen om befolkningsdata-
systemet och de certifikattjänster som tillhan-
dahålls av Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata. 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
Om den röstberättigade inte har hemkom-

mun i Finland den 51 dagen före valdagen, ska 
folkbokföringskommunen enligt lagen om 
hemkommun antecknas i rösträttsregistret i 
stället för hemkommunen. Om folkbokfö-
ringskommunen inte längre hör till finskt ter-
ritorium, ska Helsingfors stad antecknas i stäl-
let för den. Om en sådan medborgare i en an-
nan stat som är röstberättigad vid Europapar-
lamentsval och kommunalval inte har hem-
kommun i Finland, ska rösträttskommunen 
antecknas i rösträttsregistret i stället för hem-
kommunen. Den röstberättigade hör i detta 
fall till det röstningsområde som fullmäktige 
med stöd av 8 § 1 mom. har bestämt i fråga 
om de röstberättigade som i befolkningsdata-
systemet inte har antecknats vid någon fastig-
het. 

              
 

Om den röstberättigade inte har hemkom-
mun i Finland den 51 dagen före valdagen, ska 
folkbokföringskommunen enligt lagen om 
hemkommun antecknas i rösträttsregistret i 
stället för hemkommunen. Om folkbokfö-
ringskommunen inte längre hör till finskt ter-
ritorium, ska Helsingfors antecknas i stället 
för den. Om en sådan medborgare i en annan 
stat som är röstberättigad vid välfärdsområde-
sval och kommunalval eller Europaparla-
mentsval inte har hemkommun i Finland, ska 
rösträttskommunen antecknas i rösträttsregist-
ret i stället för hemkommunen. Den röstberät-
tigade hör i detta fall till det röstningsområde 
som fullmäktige med stöd av 8 § 1 mom. har 
bestämt i fråga om de röstberättigade som i 
befolkningsdatasystemet inte har antecknats 
vid någon fastighet. 

              
 

19 § 

Tilläggsuppgifter som ska införas i rösträtts-
registret vid kommunalval och Europaparla-

mentsval 

Vid kommunalval införs i rösträttsregistret, 
utöver vad som föreskrivs i 18 § 2 mom., be-
träffande varje röstberättigad som inte är finsk 
medborgare uppgift om 

1) medborgarskap, 
2) den tidsperiod han eller hon utan avbrott 

har haft hemkommun i Finland, om inte han 
eller hon är medborgare i en annan medlems-
stat i Europeiska unionen eller i Island eller 
Norge, 

3) att den röstberättigade gjort en anmälan 
till Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata i enlighet med 20 § 2 mom. 2 punk-
ten i kommunallagen. 

 
              

 

19 § 

Tilläggsuppgifter som ska införas i rösträtts-
registret om respektive val 

 
Vid välfärdsområdesval och kommunalval 

införs i rösträttsregistret, utöver vad som före-
skrivs i 18 § 2 mom., för varje röstberättigad 
som inte är finsk medborgare uppgift om 

1) medborgarskap, 
2) den tidsperiod han eller hon utan avbrott 

har haft hemkommun i Finland, om inte han 
eller hon är medborgare i en annan medlems-
stat i Europeiska unionen eller i Island eller 
Norge, 

3) att den röstberättigade gjort en anmälan 
till Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata i enlighet med 28 § 2 mom. 2 punk-
ten i lagen om välfärdsområden eller 20 § 2 
mom. 2 punkten i kommunallagen. 

              
 

  



   
  

 

   

 
 

 

21 § 

Meddelandekort 

Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata utarbetar över var och en som in-
förts i rösträttsregistret ett meddelandekort, 
som innehåller följande uppgifter: 

1) de uppgifter som avses i 18 § 2 mom. 2, 
5 och 6 punkten, 

2) den adress som för den röstberättigade 
finns införd i befolkningsdatasystemet den 51 
dagen före valdagen klockan 24, 

3) vid vilket val och i vilken valkrets eller i 
vilken kommun kortets mottagare har rösträtt, 

 
4) valdagen och förhandsröstningsperioden, 
5) kontaktinformationen till Myndigheten 

för digitalisering och befolkningsdata eller 
Statens ämbetsverk på Åland och till den 
kommunala centralvalnämnden, 

 
6) det register eller datasystem som uppgif-

terna på kortet grundar sig på, samt 
7) av justitieministeriet utarbetade anvis-

ningar om kortets användning och om förfa-
randet vid röstning. 

              
 

21 § 

Meddelandekort 

Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata utarbetar över var och en som in-
förts i rösträttsregistret ett meddelandekort, 
som innehåller följande uppgifter: 

1) de uppgifter som avses i 18 § 2 mom. 2, 
5 och 6 punkten, 

2) den adress som för den röstberättigade 
finns införd i befolkningsdatasystemet den 51 
dagen före valdagen klockan 24, 

3) det val och den valkrets eller det välfärds-
område och den kommun där kortets motta-
gare har rösträtt, 

4) valdagen och förhandsröstningsperioden, 
5) kontaktinformationen till Myndigheten 

för digitalisering eller Statens ämbetsverk på 
Åland och befolkningsdata och till den kom-
munala centralvalnämnden,  

6) det register eller datasystem som uppgif-
terna på kortet grundar sig på, 

7) av justitieministeriet utarbetade anvis-
ningar om kortets användning och om förfa-
randet vid röstning. 
 

              
 

22 § 

Information till medborgare i andra med-
lemsstater i Europeiska unionen vid kommu-

nalval och Europaparlamentsval 

Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata ska i god tid före kommunalval och 
Europaparlamentsval i möjligaste mån på 
lämpligt sätt meddela alla medborgare i andra 
medlemsstater i Europeiska unionen som upp-
fyller villkoren för rösträtt att de enligt upp-
gifterna i befolkningsdatasystemet kommer 
att ha rösträtt och vara valbara vid valet samt 
om det förfarande som ska iakttas för utö-
vande av rösträtten och rätten att bli uppställd 
som kandidat. 
 

22 § 

Information till medborgare i andra med-
lemsstater i Europeiska unionen 

 
Myndigheten för digitalisering och befolk-

ningsdata ska i god tid före välfärdsområde-
sval, kommunalval och Europaparlamentsval 
i möjligaste mån på lämpligt sätt meddela alla 
medborgare i andra medlemsstater i Europe-
iska unionen som uppfyller villkoren för röst-
rätt att de enligt uppgifterna i befolkningsda-
tasystemet kommer att ha rösträtt och vara 
valbara vid valet samt informera om det förfa-
rande som ska iakttas för utövande av rösträt-
ten och rätten att bli uppställd som kandidat. 
 

  



   
  

 

   

 
 

 

31 § 

Myndighet som behandlar kandidatansök-
ningar 

Kandidatansökningarna behandlas 
1) vid riksdagsval av valkretsnämnden, 
2) vid presidentval och Europaparla-

mentsval av Helsingfors valkretsnämnd, 
3) vid kommunalval av den kommunala 

centralvalnämnden. 
 
 

              
 

31 § 

Myndighet som behandlar kandidatansök-
ningar 

Kandidatansökningarna behandlas 
1) vid riksdagsval av valkretsnämnden, 
2) vid presidentval och Europaparla-

mentsval av Helsingfors valkretsnämnd, 
3) vid välfärdsområdesval av välfärdsområ-

desvalnämnden, 
4) vid kommunalval av den kommunala 

centralvalnämnden. 
              

 
34 § 

Beslut om och kungörelse av ingivning av 
handlingar 

              
Angående beslutet ska det avfattas en kun-

görelse. Kungörelsen ska delges de valombud 
som partierna har uppgett och hållas framlagd 
i myndighetens sammanträdeslokal samt vid 
kommunalval offentliggöras på det sätt som 
kommunala tillkännagivanden görs kända och 
vid övriga val offentliggöras i den officiella 
tidningen. 
 

34 § 

Beslut om och kungörelse av ingivning av 
handlingar 

              
En kungörelse ska avfattas om beslutet. 

Kungörelsen ska delges de valombud som 
partierna har uppgett och hållas tillgänglig i 
myndighetens sammanträdeslokal. Kungörel-
sen ska vid välfärdsområdesval offentliggöras 
på det sätt som välfärdsområdets tillkännagi-
vanden görs kända och vid kommunalval på 
det sätt som kommunala tillkännagivanden 
görs kända samt vid övriga val offentliggöras 
i den officiella tidningen. 
 

37 § 

Fastställande av kandidaternas ordningsföljd 

              
Vid riksdagsval, kommunalval och Europa-

parlamentsval utlottas 
1) den inbördes ordningen mellan å ena si-

dan de partier som inte har ingått valförbund 
och å andra sidan valförbunden, 

2) inom valförbunden den inbördes ord-
ningen mellan de partier som har bildat valför-
bund och 

3) den inbördes ordningen mellan de ge-
mensamma listorna. 

              
 

37 § 

Fastställande av kandidaternas ordningsföljd 

              
Vid riksdagsval, välfärdsområdesval, kom-

munalval och Europaparlamentsval utlottas 
1) den inbördes ordningen mellan å ena si-

dan de partier som inte har ingått valförbund 
och å andra sidan valförbunden, 

2) inom valförbunden den inbördes ord-
ningen mellan de partier som har bildat valför-
bund, 

3) den inbördes ordningen mellan de ge-
mensamma listorna. 

              
 



   
  

 

   

 
 

 

43 § 

Riksomfattande kandidatregister 

              
Justitieministeriet tar vid behov valkretsvis 

eller kommunvis en utskrift ur det riksomfat-
tande kandidatregistret som upptar de uppgif-
ter om varje kandidat som finns i samman-
ställningen av kandidatlistorna. Ministeriet 
ska se till att ett behövligt antal exemplar av 
utskriften sänds till de kommunala centralval-
nämnderna, valbestyrelserna och valförrät-
tarna vid förhandsröstningsställena i hemlan-
det samt utrikesministeriet för vidare utdel-
ning till de finska beskickningar och finska 
fartyg som är förhandsröstningsställen. 
 

43 § 

Riksomfattande kandidatregister 

              
Justitieministeriet tar vid behov valkretsvis, 

välfärdsområdesvis eller kommunvis ur det 
riksomfattande kandidatregistret en utskrift 
som upptar de uppgifter om varje kandidat 
som finns i sammanställningen av kandidatlis-
torna. Ministeriet ska se till att ett behövligt 
antal exemplar av utskriften sänds till de kom-
munala centralvalnämnderna, valbestyrel-
serna och valförrättarna vid förhandsröst-
ningsställena i hemlandet samt till utrikesmi-
nisteriet för vidare utdelning till de finska be-
skickningar och finska fartyg som är för-
handsröstningsställen. 
 

44 § 

Distribution och tillkännagivande av sam-
manställningen av kandidatlistorna och av 

kandidatförteckningen för presidentval 

              
(fogas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

44 § 

Distribution och tillkännagivande av sam-
manställningen av kandidatlistorna och av 

kandidatförteckningen för presidentval 

              
Välfärdsområdesvalnämnden ska se till att 

ett behövligt antal sammanställningar av kan-
didatlistorna vid välfärdsområdesval sänds 
till 

1) de kommunala centralvalnämnderna i 
välfärdsområdet för vidare utdelning till val-
nämnderna, valbestyrelserna och valförrät-
tarna, 

2) valombuden för de partier, de gemen-
samma listor och de valmansföreningar utan-
för de gemensamma listorna som har ställt 
upp kandidater i välfärdsområdet, 

3) justitieministeriet. 
              

 
57 § 

Inledande av förhandsröstning på förhands-
röstningsställena 

              
Den röstande skall ges tillfälle att ta del av 

sammanställningen av kandidatlistorna för va-
let i fråga inom sin valkrets eller sin kommun, 
av sammanställningen av kandidatlistorna för 

57 § 

Inledande av förhandsröstning på förhands-
röstningsställena 

              
Den röstande ska ges tillfälle att ta del av 

sammanställningen av kandidatlistorna för va-
let i fråga inom sin valkrets, sitt välfärdsom-
råde eller sin kommun, av sammanställningen 



   
  

 

   

 
 

 

Europaparlamentsvalet eller av kandidatför-
teckningen för presidentvalet eller av det riks-
omfattande kandidatregistret eller av en ut-
skrift ur det. 
 

av kandidatlistorna för Europaparlamentsva-
let, av kandidatförteckningen för presidentva-
let eller av det riksomfattande kandidatregist-
ret eller av en utskrift ur det. 
 

58 § 

Röstningen vid förhandsröstning 

Den röstande får vid riksdagsval och kom-
munalval rösta på en kandidat som är uppta-
gen i sammanställningen av kandidatlistorna 
inom den valkrets eller den kommun där den 
röstande antecknats som röstberättigad vid va-
let i fråga, vid Europaparlamentsval på en 
kandidat i sammanställningen av kandidatlis-
torna och vid presidentval på en kandidat i 
kandidatförteckningen för presidentvalet. 

 
              

 

58 § 

Röstningen vid förhandsröstning 

Den röstande får vid riksdagsval, välfärds-
områdesval och kommunalval rösta på en kan-
didat som är upptagen i sammanställningen av 
kandidatlistorna inom den valkrets, det väl-
färdsområde eller den kommun där den rös-
tande antecknats som röstberättigad vid valet 
i fråga, vid Europaparlamentsval på en kandi-
dat i sammanställningen av kandidatlistorna 
och vid presidentval på en kandidat i kandi-
datförteckningen för presidentvalet. 

              
 

64 § 

Inlämnande av valkuverten till valkretsnämn-
den 

Vid andra val än kommunalval ska den 
kommunala centralvalnämnden tillsluta val-
kuverten i ett hållbart omslag sorterade enligt 
röstningsområde. Till försändelsen fogas upp-
gifter om antalet valkuvert i varje grupp, i 
vilka kuverten har sorterats. Försändelsen för-
seglas och på omslaget antecknas valkrets-
nämndens adress och avsändaren. Försändel-
sen ska skyndsamt sändas till valkretsnämn-
den på det sätt som denna bestämmer. 

 
              

 

64 § 

Inlämnande av valkuverten till valkretsnämn-
den 

Vid riksdagsval, presidentval och Europa-
parlamentsval ska den kommunala centralval-
nämnden tillsluta valkuverten i ett hållbart 
omslag, sorterade enligt röstningsområde. Till 
försändelsen fogas uppgifter om antalet val-
kuvert i varje grupp som kuverten har sorte-
rats i. Försändelsen förseglas och på omslaget 
antecknas valkretsnämndens adress och av-
sändaren. Försändelsen ska skyndsamt sändas 
till valkretsnämnden på det sätt som denna be-
stämmer. 

              
 

76 § 

Röstning på valdagen 

Den röstande får vid riksdagsval och kom-
munalval rösta på en kandidat som är uppta-
gen i sammanställningen av kandidatlistorna 
inom den valkrets eller den kommun där den 
röstande antecknats som röstberättigad vid va-
let i fråga, vid Europaparlamentsval på en 
kandidat i sammanställningen av kandidatlis-
torna och vid presidentval på en kandidat i 
kandidatförteckningen för presidentvalet. 

76 § 

Röstning på valdagen 

Den röstande får vid riksdagsval, välfärds-
områdesval och kommunalval rösta på en 
kandidat som är upptagen i sammanställ-
ningen av kandidatlistorna inom den valkrets, 
det välfärdsområde eller den kommun där den 
röstande antecknats som röstberättigad vid va-
let i fråga, vid Europaparlamentsval på en 



   
  

 

   

 
 

 

 
 
 

              
 

kandidat i sammanställningen av kandidatlis-
torna och vid presidentval på en kandidat i 
kandidatförteckningen för presidentvalet. 

              
 

81 § 

Ingivande av röstsedlarna och valprotokollet 
från valnämnderna 

Ordföranden eller vice ordföranden och en 
annan medlem av valnämnden skall utan 
dröjsmål tillsammans föra den försändelse 
som innehåller röstsedlarna och den försän-
delse som innehåller valprotokollet vid kom-
munalval till den kommunala centralvalnämn-
den och vid andra val till valkretsnämnden. 
 

              
 

81 § 

Ingivande av röstsedlarna och valprotokollet 
från valnämnderna 

Ordföranden eller vice ordföranden och en 
annan medlem av valnämnden ska utan dröjs-
mål tillsammans föra den försändelse som in-
nehåller röstsedlarna och den försändelse som 
innehåller valprotokollet vid välfärdsområde-
sval och kommunalval till den kommunala 
centralvalnämnden och vid andra val till val-
kretsnämnden. 

              
 

84 § 

Myndigheter med ansvar för resultaträk-
ningen 

Räkningen av de röstsedlar som getts in vid 
förhandsröstningen och brevröstningen samt 
kontrollräkningen av de röstsedlar som getts 
in vid röstningen på valdagen sköts 

1) vid riksdagsval, presidentval och Europa-
parlamentsval av valkretsnämnden vid dess 
sammanträde, 

2) vid kommunalval av den kommunala 
centralvalnämnden vid dess sammanträde. 
 

84 § 

Myndigheter med ansvar för resultaträk-
ningen 

Räkningen av de röstsedlar som getts in vid 
förhandsröstningen och brevröstningen samt 
kontrollräkningen av de röstsedlar som getts 
in vid röstningen på valdagen sköts 

1) vid riksdagsval, presidentval och Europa-
parlamentsval av valkretsnämnden vid dess 
sammanträde, 

2) vid välfärdsområdesval och kommunal-
val av den kommunala centralvalnämnden vid 
dess sammanträde. 
 

86 § 

Räkning av förhandsröster och brevröster 

Granskningen av de röstsedlar i valkuvert 
vilka getts in vid förhandsröstning och brev-
röstning får inledas på valdagen tidigast 
klockan 15 eller, av särskilda skäl, enligt 
nämndens prövning också tidigare, dock tidig-
ast klockan 12. De röstsedlar som är ogiltiga 
avskiljs till en särskild grupp. Övriga röstsed-
lar sorteras så att de som gäller en viss kandi-
dat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar 
i varje grupp ska räknas. 
 
 

86 § 

Räkning av förhandsröster och brevröster 

Räkningen av de röstsedlar i valkuvert vilka 
getts in vid förhandsröstning och brevröstning 
får inledas på valdagen tidigast klockan 10. 
Varje nämnd som räknar röster ska effektivt 
se till att inga uppgifter om räkningen förmed-
las utanför rösträkningslokalen innan vallo-
kalerna stängts. 

Vid räkningen avskiljs de röstsedlar som är 
ogiltiga till en särskild grupp. Övriga röstsed-
lar sorteras så att de som gäller en viss kandi-
dat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar 
i varje grupp ska räknas. 



   
  

 

   

 
 

 

Det sammantagna resultatet av förhands-
röstningen och brevröstningen räknas separat 
ut för vart och ett av kommunens röstnings-
områden, med undantag för sådana fall som 
avses i 82 §. 

Information om räkningen av förhandsröster 
och brevröster ges på det sätt som justitiemi-
nisteriet bestämmer. 
 

Det sammantagna resultatet av förhands-
röstningen och brevröstningen räknas separat 
ut för vart och ett av kommunens röstnings-
områden, med undantag för sådana fall som 
avses i 82 §. 

Information om resultatet av räkningen av 
förhandsröster och brevröster ges efter det att 
vallokalerna stängts på det sätt som justitie-
ministeriet bestämmer. 
 

93 § 

Ersättare i fullmäktige 

För fullmäktigeledamöterna väljs ersättare 
på det sätt som bestäms i 11 § kommunalla-
gen. 

Blir antalet ersättare under tiden för full-
mäktiges mandatperiod ofullständigt, skall 
den kommunala centralvalnämnden på begä-
ran av fullmäktiges ordförande enligt 11 § 
kommunallagen förordna nya ersättare. 

Kan alla ersättarplatser inte besättas med 
stöd av denna paragraf, förblir antalet ersät-
tare ofullständigt. 
 

93 § 

Ersättare i fullmäktige 

Bestämmelser om val av ersättare i fullmäk-
tige finns i 17 § kommunallagen. 

Blir antalet ersättare under fullmäktiges 
mandatperiod ofullständigt, ska den kommu-
nala centralvalnämnden på begäran av full-
mäktiges ordförande förordna nya ersättare i 
enlighet med 17 § kommunallagen. 

Om alla ersättarplatser inte kan besättas med 
stöd av denna paragraf, förblir antalet ersät-
tare ofullständigt. 
 

96 § 

Bestämmelser om presidentval och Europa-
parlamentsval 

I II avdelningen finns bestämmelser om ut-
räknandet av kandidaternas röstetal vid presi-
dentval och Europaparlamentsval samt sättet 
att räkna ut, bestämma, fastställa och offent-
liggöra resultatet av dessa val samt tillkänna-
givande av resultatet. 
 

96 § 

Bestämmelser om presidentval, välfärdsom-
rådesval och Europaparlamentsval 

Bestämmelser om uträknande av kandida-
ternas röstetal vid presidentval, välfärdsområ-
desval och Europaparlamentsval, om sättet att 
räkna ut, bestämma, fastställa och offentlig-
göra resultatet av dessa val och om tillkänna-
givande av resultatet finns i II avdelningen. 
 

101 § 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 

              
Dessutom får beslutet på den grunden att va-

let har skett i oriktig ordning och att detta har 
kunnat inverka på valresultatet överklagas av 

1) varje röstberättigad person inom valkret-
sen eller kommunen i fråga, 

2) kommunmedlemmarna vid kommunal-
val. 
 

101 § 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 

              
Dessutom får beslutet på den grunden att va-

let har skett i oriktig ordning och att detta har 
kunnat inverka på valresultatet överklagas av 

1) varje röstberättigad person inom valkret-
sen, välfärdsområdet eller kommunen i fråga, 

2) välfärdsområdesmedlemmarna vid väl-
färdsområdesval och kommunmedlemmarna 
vid kommunalval. 
 



   
  

 

   

 
 

 

103 § 

Besvärsmyndighetens beslut 

Har ett beslut eller en åtgärd av valmyndig-
heten varit lagstridigt och har lagstridigheten 
uppenbart kunnat inverka på valresultatet, 
skall nyval utlysas i valkretsen eller kommu-
nen i fråga eller vid Europaparlamentsval i 
hela landet, om valresultatet inte kan rättas. 

 
Har valkretsnämnden eller den kommunala 

centralvalnämnden förfarit lagstridigt vid ut-
räkningen eller fastställandet av valresultatet 
och har lagstridigheten inverkat på valresulta-
tet, skall detta rättas. 
 

103 § 

Besvärsmyndighetens beslut 

Om ett beslut eller en åtgärd av valmyndig-
heten har varit lagstridigt och lagstridigheten 
uppenbart har kunnat inverka på valresultatet, 
ska nyval utlysas i valkretsen, välfärdsområ-
det eller kommunen i fråga eller vid Europa-
parlamentsval i hela landet, om inte valresul-
tatet kan rättas. 

Om valkretsnämnden, välfärdsområdesval-
nämnden eller den kommunala centralval-
nämnden har förfarit lagstridigt vid uträk-
ningen eller fastställandet av valresultatet och 
om lagstridigheten har inverkat på valresulta-
tet, ska valresultatet rättas. 
 

104 § 

Delgivning av beslut 

              
(fogas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid kommunalval ska förvaltningsdomsto-

lens beslut delges ändringssökanden, kom-
munstyrelsen och den kommunala centralval-
nämnden, partiernas och de gemensamma lis-
tornas valombud samt, om det genom beslutet 
har bestämts att valresultatet ska rättas eller 
nyval utlysas, justitieministeriet. Den kommu-
nala centralvalnämnden ska utan dröjsmål till-
kännage förvaltningsdomstolens beslut också 
för kommunens medlemmar genom att anslå 
beslutet på anslagstavlan för offentliga kom-
munala kungörelser för en tid av sju dagar. 
 

104 § 

Delgivning av beslut 

              
Vid välfärdsområdesval ska förvaltnings-

domstolens beslut delges ändringssökanden, 
välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområ-
desvalnämnden, partiernas och de gemen-
samma listornas valombud och, om det genom 
beslutet har bestämts att valresultatet ska rät-
tas eller nyval utlysas, justitieministeriet. Väl-
färdsområdesvalnämnden ska utan dröjsmål 
tillkännage förvaltningsdomstolens beslut ge-
nom att hålla beslutet tillgängligt för en tid av 
sju dagar på det sätt som välfärdsområdets 
tillkännagivanden görs kända. 

Vid kommunalval ska förvaltningsdomsto-
lens beslut delges ändringssökanden, kom-
munstyrelsen och den kommunala centralval-
nämnden, partiernas och de gemensamma lis-
tornas valombud och, om det genom beslutet 
har bestämts att valresultatet ska rättas eller 
nyval utlysas, justitieministeriet. Den kommu-
nala centralvalnämnden ska utan dröjsmål till-
kännage förvaltningsdomstolens beslut ge-
nom att hålla beslutet tillgängligt för en tid av 
sju dagar på det sätt som kommunala tillkän-
nagivanden görs kända. 
 

  



   
  

 

   

 
 

 

105 § 

Fortsatta besvär 

              
Har det i beslutet bestämts att valresultatet 

ska rättas eller nyval utlysas, tillkommer be-
svärsrätt dem som nämns i 101 § samt vid 
kommunalval även kommunstyrelsen. De 
som inte har delgetts beslutet särskilt anses ha 
fått kännedom om beslutet när det första 
gången kungjordes i en sändning från en in-
rättning som bedriver rundradioverksamhet 
eller när det anslogs på anslagstavlan för of-
fentliga kommunala kungörelser. 

 
              

 

105 § 

Fortsatta besvär 

              
Om det i beslutet har bestämts att valresul-

tatet ska rättas eller nyval utlysas, har de be-
svärsrätt som nämns i 101 § samt vid välfärds-
områdesval även välfärdsområdesstyrelsen 
och vid kommunalval även kommunstyrelsen. 
De som inte har delgetts beslutet särskilt anses 
ha fått kännedom om beslutet när beslutet 
första gången kungjordes i en sändning från 
en inrättning som bedriver rundradioverksam-
het eller när man började hålla beslutet till-
gängligt på det sätt som avses i 104 §. 

              
 

106 § 

Nyval på grund av besvär 

Om nyval utlyses med anledning av besvär, 
är valdagen för nyvalet 

1) vid riksdagsval och Europaparlamentsval 
den första söndagen sedan 50 dagar har förflu-
tit från det att besvärsmyndighetens beslut har 
vunnit laga kraft, 

2) vid kommunalval den söndag som den 
kommunala centralvalnämnden bestämmer. 
 
 
 
 
 

Förrättandet av nyvalen sköts av samma val-
myndigheter som vid de upphävda valen. Har 
den kommunala centralvalnämndens mandat-
period likväl redan utgått, sköts förrättandet 
av valen av den centralvalnämnd som kommit 
i stället. 

Vid nyval iakttas samma indelning i röst-
ningsområden samt används samma lagakraft-
vunna rösträttsregister och samma samman-
ställning av kandidatlistorna som vid de upp-
hävda valen, om inte något annat bestäms i be-
svärsmyndighetens beslut. Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata ska se till 
att ett nytt meddelandekort sänds till dem som 
införts i rösträttsregistret. Förhandsröstning 
förrättas endast i den valkrets eller kommun 

106 § 

Nyval på grund av besvär 

Om nyval utlyses med anledning av besvär, 
är valdagen för nyvalet 

1) vid riksdagsval och Europaparlamentsval 
den första söndagen sedan 50 dagar har förflu-
tit från det att besvärsmyndighetens beslut har 
vunnit laga kraft, 

2) vid välfärdsområdesval den söndag som 
välfärdsområdesvalnämnden bestämmer och 
vid kommunalval den söndag som den kom-
munala centralvalnämnden bestämmer sedan 
högst 90 dagar har förflutit från det att be-
svärsmyndighetens beslut har vunnit laga 
kraft. 

Förrättandet av nyval sköts av samma val-
myndigheter som vid det upphävda valet. Om 
välfärdsområdesvalnämndens eller den kom-
munala centralvalnämndens mandatperiod 
likväl redan har löpt ut, sköts förrättandet av 
val av den nämnd som kommit i stället. 

Vid nyval iakttas samma indelning i röst-
ningsområden och används samma lagakraft-
vunna rösträttsregister och samma samman-
ställning av kandidatlistorna som vid det upp-
hävda valet, om inte något annat bestäms i be-
svärsmyndighetens beslut. Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata ska se till 
att ett nytt meddelandekort sänds till dem som 
införts i rösträttsregistret. Förhandsröstning 
förrättas endast i den valkrets, det välfärdsom-



   
  

 

   

 
 

 

som de utlysta nyvalen gäller. I fråga om för-
rättandet av nyval gäller i övrigt i tillämpliga 
delar vad som föreskrivs om ordinarie val. 

              
Resultatet av nyval vid riksdagsval skall 

genast meddelas riksdagen och resultatet av 
nyval vid kommunalval skall genast meddelas 
fullmäktige i kommunen i fråga. 
 

råde eller den kommun som det utlysta nyva-
let gäller. Vid förrättandet av nyval tillämpas 
i övrigt vad som föreskrivs om ordinarie val. 

              
Resultatet av nyval vid riksdagsval ska gen-

ast meddelas riksdagen, resultatet av nyval vid 
välfärdsområdesval välfärdsområdesfullmäk-
tige i fråga och resultatet av nyval vid kom-
munalval fullmäktige i kommunen i fråga. 
 

 
 
(fogas) 

 

10 a kap. 

Välfärdsområdesval 

Tidpunkten för välfärdsområdesval 

143 a § 

Valdag vid välfärdsområdesval 

Valdagen vid välfärdsområdesval är den 
tredje söndagen i april. 

Välfärdsområdesval förrättas i samband 
med kommunalval. 
 

Kandidatuppställning vid välfärdsområde-
sval 

143 b § 

Kungörande av antalet fullmäktigeledamöter 
som ska väljas vid välfärdsområdesval 

Välfärdsområdesvalnämnden ska kungöra 
hur många fullmäktigeledamöter som ska väl-
jas i välfärdsområdet. Kungörelsen ska utan 
dröjsmål offentliggöras på det sätt som väl-
färdsområdets tillkännagivanden görs kända. 
Kungörelsen kan utfärdas i samband med den 
kungörelse som avses i 34 § 2 mom. 
 

143 c § 

Rätt att ställa upp kandidater vid välfärds-
områdesval 

Vid välfärdsområdesval får kandidater stäl-
las upp av 

1) partier, 
2) röstberättigade som har bildat en val-

mansförening. 



   
  

 

   

 
 

 

När kandidater ställs upp har två eller flera 
partier rätt att sluta sig samman till ett valför-
bund genom att komma överens om det sinse-
mellan. Två eller flera valmansföreningar har 
på motsvarande sätt rätt att bilda en gemen-
sam lista. 

Ett parti, ett valförbund eller en gemensam 
lista har rätt att i ett välfärdsområde ställa 
upp ett antal kandidater som är högst så stort 
som antalet fullmäktigeledamöter som ska ut-
ses vid valet multiplicerat med 1,25. 

En och samma person får vid samma val 
ställas upp som kandidat för endast ett parti 
eller en valmansförening. 
 

143 d § 

Partiernas kandidatuppställning vid väl-
färdsområdesval 

Ett partis kandidater ställs upp av en före-
ning som företräder partiets personmedlem-
mar i välfärdsområdet och som av partiet an-
mälts till välfärdsområdesvalnämnden. 
 

143 e § 

Bildande av valmansföreningar för välfärds-
områdesval 

För att bilda en valmansförening som stäl-
ler upp en kandidat vid välfärdsområdesval 
krävs minst 50 röstberättigade personer som 
har hemkommun i välfärdsområdet. 

En valmansförening bildas genom att det 
upprättas en daterad och undertecknad stiftel-
seurkund, som ska innehålla följande uppgif-
ter: 

1) omnämnande av vilket välfärdsområde-
sval det är fråga om, 

2) kandidatens namn och titel, yrke eller 
syssla som anges med högst två uttryck, samt 
hemkommun, 

3) namn, födelsetid och adress för varje 
medlem i valmansföreningen, 

4) en av varje medlem i valmansföreningen 
undertecknad försäkran om att han eller hon 
vid det aktuella valet är röstberättigad i väl-
färdsområdet i fråga, 

5) valmansföreningens valombuds och 
valombudets ersättares namn och kontaktin-
formation. 



   
  

 

   

 
 

 

En röstberättigad får vara medlem av end-
ast en valmansförening. Om en röstberättigad 
blivit medlem av två eller flera valmansför-
eningar, ska välfärdsområdesvalnämnden 
stryka den röstberättigades namn från samt-
liga stiftelseurkunder. 
 

Kandidatansökan vid välfärdsområdesval 

143 f § 

Valombud vid välfärdsområdesval 

Varje parti som ställer upp kandidater och 
varje valmansförening som ställer upp en kan-
didat ska ha ett valombud och för varje val-
ombud en ersättare. Dessutom ska valmans-
föreningar som har bildat en gemensam lista 
bemyndiga något av valombuden för valmans-
föreningarna att vara den gemensamma 
listans valombud och ett annat ombud att vara 
dennes ersättare. 

Ett partis eller en gemensam listas valom-
bud får inte vara valombud för ett annat parti 
eller en annan gemensam lista. En valmans-
förenings valombud får inte vara valombud 
för ett parti eller för någon annan gemensam 
lista än den till vilken valombudets valmans-
förening hör och inte för en annan valmans-
förening. Ett partis eller en valmansförenings 
valombud får inte vara medlem eller ersättare 
i välfärdsområdesvalnämnden. 

En ansökan, ett meddelande eller en rättelse 
som avses i denna lag får på valombudets väg-
nar göras av en av valombudet skriftligen be-
myndigad person. Vad som i denna lag före-
skrivs om ett partis, en gemensam listas och 
en valmansförenings valombud tillämpas 
också på valombudets ersättare. 
 

143 g § 

Ingivning av kandidatansökningar vid väl-
färdsområdesval 

Ett partis, en gemensam listas eller en val-
mansförenings valombud ska ge in kandidat-
ansökan till välfärdsområdesvalnämnden sen-
ast den 40 dagen före valdagen före klockan 
16. 
 
 



   
  

 

   

 
 

 

 

Partiers kandidatansökningar vid välfärds-
områdesval 

Till ett partis kandidatansökan ska fogas 
1) ett förslag till partiets kandidatlista, där 

varje kandidats namn och titel, yrke eller 
syssla som anges med högst två uttryck samt 
hemkommun ska nämnas i den ordning i vil-
ken kandidaterna tas upp i sammanställ-
ningen av kandidatlistorna; vid sidan av eller 
i stället för kandidatens förnamn kan det an-
vändas ett annat allmänt känt tilltalsnamn el-
ler förnamnet förkortat; kandidatlistan får 
inte innehålla några andra anteckningar, 
utom då sådana behövs för att precisera kan-
didatens identitet, 

2) ett av varje kandidat undertecknat och 
med kandidatens personbeteckning försett 
samtycke till att ställa upp som kandidat för 
det parti som nominerat honom eller henne 
och samtycke till att ta emot uppdraget som 
fullmäktigeledamot samt en försäkran om att 
han eller hon inte vid samma välfärdsområde-
sval har samtyckt till att ställa upp som kandi-
dat för något annat parti eller för någon val-
mansförening, 

3) ett meddelande från dem som har rätt att 
teckna partiets namn om att den förening på 
vars vägnar partiets valombud uppträder fö-
reträder partiets personmedlemmar i väl-
färdsområdet, 

4) ett meddelande från den förening som fö-
reträder partiet med partiets valombuds och 
valombudets ersättares namn, personbeteck-
ning och kontaktinformation samt fullmakt av 
föreningen för partiets valombud och valom-
budets ersättare. 

Partiets valombud ska datera och under-
teckna kandidatansökan och i den försäkra att 
kandidaterna är valbara. 
 

143 i § 

Anmälan om valförbund vid välfärdsområde-
sval 

Om flera partier har kommit överens om att 
sluta sig samman till ett valförbund, ska det 
göras en gemensam anmälan om detta där de 
partier som ingår i valförbundet räknas upp. 



   
  

 

   

 
 

 

Anmälan ska undertecknas av valombuden för 
alla partier i valförbundet. Valombudet för ett 
parti som anslutit sig till valförbundet ska 
lämna välfärdsområdesvalnämnden anmälan 
samtidigt med partiets kandidatansökan. 
 

143 j § 

Valmansföreningars kandidatansökningar 
vid välfärdsområdesval 

Till en valmansförenings kandidatansökan 
ska fogas 

1) ett förslag till valmansföreningens kandi-
datlista som innehåller de uppgifter om kan-
didaten som avses i 143 h § 1 mom. 1 punkten, 

2) ett av kandidaten undertecknat och med 
kandidatens personbeteckning försett sam-
tycke till att ställa upp som kandidat för den 
valmansförening som nominerat honom eller 
henne och samtycke till att ta emot uppdraget 
som fullmäktigeledamot samt en försäkran om 
att han eller hon inte vid samma välfärdsom-
rådesval har samtyckt till att ställa upp som 
kandidat för någon annan valmansförening 
eller för något parti, 

3) valmansföreningens stiftelseurkund. 
Valmansföreningens valombud ska datera 

och underteckna kandidatansökan och i den 
ange sin personbeteckning och försäkra att 
kandidaten är valbar och att valmansför-
eningens medlemmar själva har undertecknat 
stiftelseurkunden. 
 

143 k § 

Anmälan om gemensam lista vid välfärdsom-
rådesval 

Om en valmansförening har kommit överens 
om en gemensam lista med en eller flera 
andra valmansföreningar, ska anmälan om 
den gemensamma listan och de valmansför-
eningar som hör till den samt om deras kandi-
dater i den ordning i vilken kandidaterna tas 
upp i sammanställningen av kandidatlistorna 
ges in samtidigt med valmansföreningens kan-
didatansökan. Anmälan undertecknas av val-
ombuden för de valmansföreningar som bildat 
den gemensamma listan. 



   
  

 

   

 
 

 

I anmälan ska dessutom den gemensamma 
listans valombuds och valombudets ersättares 
namn och kontaktinformation nämnas. 

I anmälan kan det föreslås att det i samman-
ställningen av kandidatlistorna ska tas in en 
beteckning för den gemensamma listan i vil-
ken uttrycket "gemensam lista" ska ingå. Be-
teckningen får inte vara olämplig, inte heller 
till sin betydelse alltför allmän eller annars 
missvisande. I en beteckning får det alltid ingå 
ett i föreningsregistret infört namn, om före-
ningen bevisligen har gett de valmansför-
eningar som bildat den gemensamma listan 
sitt tillstånd att använda det namnet. I beteck-
ningen får dock inte namnet på ett i partire-
gistret infört parti ingå. 
 
Uträkning och fastställande av valresultatet 

143 l § 

Fastställande av valresultatet vid välfärds-
områdesval 

Varje kommunal centralvalnämnd ska vid 
ett sammanträde som börjar senast klockan 
18 den tredje dagen efter valdagen fastställa 
det röstetal som respektive kandidat samt 
parti, valförbund och gemensamma lista sam-
manlagt har fått i kommunen vid välfärdsom-
rådesvalet och utan dröjsmål på det sätt som 
justitieministeriet bestämmer meddela väl-
färdsområdesvalnämnden de på så sätt fast-
ställda röstetalen och det totala antalet röster 
samt antalet ogiltiga röster som avgetts vid 
valet. 

Efter att ha mottagit ett meddelande enligt 1 
mom. av samtliga kommunala centralval-
nämnder ska välfärdsområdesvalnämnden 
utan dröjsmål fastställa resultatet i välfärds-
områdesvalet med iakttagande av vad som i 
88 91 § föreskrivs om uträkning av jämförel-
setal, lottning och bestämmande av valresul-
tatet. 

Välfärdsområdesvalnämnden ska utan 
dröjsmål så snart valresultatet fastställts 

1) offentliggöra protokollet med valresulta-
tet tillsammans med besvärsanvisning för en 
tid av sju dagar på det sätt som välfärdsområ-
dets tillkännagivanden görs kända, 



   
  

 

   

 
 

 

2) lämna välfärdsområdesfullmäktige en 
förteckning över dem som blivit valda till full-
mäktige och deras ersättare och tillkännage 
förteckningen på det sätt som välfärdsområ-
dets tillkännagivanden görs kända, 

3) underrätta justitieministeriet om valre-
sultatet på det sätt som ministeriet bestämmer. 
 

143 m § 

Val av ersättare i fullmäktige 

Bestämmelser om val av ersättare i fullmäk-
tige finns i 25 § i lagen om välfärdsområden. 

Om antalet ersättare under tiden för full-
mäktiges mandatperiod blir ofullständigt, ska 
välfärdsområdesvalnämnden på begäran av 
fullmäktiges ordförande i enlighet med 25 § i 
lagen om välfärdsområden förordna nya er-
sättare. 

Om alla ersättarplatser inte kan besättas 
med stöd av vad som föreskrivs i denna para-
graf, förblir antalet ersättare i fullmäktige 
ofullständigt. 
 

144 § 

Valdag 

              
(fogas) 

 

144 § 

Valdag 

              
Kommunalval förrättas i samband med väl-

färdsområdesval. 
 

184 § 

Närvarorätt för valombud och valobservatö-
rer 

Vid de sammanträden som valnämnden, den 
kommunala centralvalnämnden och valkrets-
nämnden håller för att bestämma kandidater-
nas nummer, ordna och räkna röstsedlarna el-
ler bestämma valresultatet har partiernas och 
de gemensamma listornas samt de utanför de 
gemensamma listorna stående valmansför-
eningarnas valombud eller av dem särskilt för 
varje valmyndighet skriftligen befullmäkti-
gade personer rätt att vara närvarande. 
 
 

              
 

184 § 

Närvarorätt för valombud och valobservatö-
rer 

Valombuden för partierna och de gemen-
samma listorna och valombuden för valmans-
föreningarna utanför de gemensamma listorna 
eller personer som dessa valombud skriftligen 
bemyndigat särskilt för varje valmyndighet 
har rätt att vara närvarande vid de sammanträ-
den som valkretsnämnden, välfärdsområdes-
valnämnden, den kommunala centralval-
nämnden och valnämnden håller för att be-
stämma kandidaternas nummer, ordna och 
räkna röstsedlarna eller bestämma valresulta-
tet. 

              
 



   
  

 

   

 
 

 

185 § 

En valmyndighets straffrättsliga ansvar 

Försummar en medlem av valkretsnämn-
den, den kommunala centralvalnämnden, val-
nämnden eller valbestyrelsen eller en valför-
rättare eller någon annan person i egenskap av 
valmyndighet enligt denna lag sina skyldig-
heter, skall han eller hon straffas såsom tjäns-
teman för tjänstebrott. 
 

185 § 

En valmyndighets straffrättsliga ansvar 

På en medlem av valkretsnämnden, väl-
färdsområdesvalnämnden, den kommunala 
centralvalnämnden, valnämnden eller valbe-
styrelsen, på valförrättare samt på andra per-
soner tillämpas bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar när dessa är verksamma 
som valmyndigheter enligt denna lag. 
 

188 § 

Kostnadsfördelningen mellan valmyndighet-
erna 

              
(fogas) 
 
Varje kommun svarar för kostnaderna för 

den kommunala centralvalnämnden, val-
nämnderna, valbestyrelserna, valförrättarna 
på de allmänna förhandsröstningsställena och 
vid hemmaröstning samt för andra än i 1 mom. 
avsedda kostnader som föranleds av att val 
förrättas. Vid andra val än kommunalval beta-
lar justitieministeriet som engångsersättning 
till kommunen ett belopp som ministeriet fast-
ställer för varje kommuninvånare som har 
rösträtt i valet. 
 
 
 

              
 

188 § 

Kostnadsfördelningen mellan valmyndighet-
erna 

              
Välfärdsområdet svarar för kostnaderna för 

välfärdsområdesvalnämndens verksamhet. 
Varje kommun svarar för kostnaderna för 

den kommunala centralvalnämnden, val-
nämnderna, valbestyrelserna, valförrättarna 
på de allmänna förhandsröstningsställena och 
vid hemmaröstning samt för andra än i 1 mom. 
avsedda kostnader som föranleds av att val 
förrättas. Vid riksdagsval, presidentval och 
Europaparlamentsval betalar justitieministe-
riet som engångsersättning till kommunen ett 
belopp som ministeriet fastställer för varje 
kommuninvånare som har rösträtt i valet. Vid 
välfärdsområdesval ersätter välfärdsområdet 
kommunen de kostnader som enbart föranleds 
av välfärdsområdesvalet. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

40. 

Lag 

om ändring av partilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i partilagen (10/1969) 8 § 2 mom., 8 a § 2 mom., 8 b § 4 mom., 9 b § 1 mom. och 10 

§ 1 mom., sådana de lyder i lag 683/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

8 § 

Bidrag till partier och partiföreningar 

              
Som bidrag till partiet eller partiföreningen 

räknas prestationer i pengar, varor och tjänster 
och andra motsvarande prestationer. Som bi-
drag betraktas dock inte 

1) sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga 
gratistjänster, 

2) enligt verkligt värde prissatta prestationer 
som hänför sig till partiets eller partiförening-
ens sedvanliga organisationsverksamhet eller 
förmögenhetsförvaltning, 

3) prestationer som partiet och dess partiför-
eningar fått av varandra, 

4) inkomster från sådan affärsverksamhet av 
permanent natur som partiet eller partiföre-
ningen bedriver på den allmänna marknaden 
och på marknadsvillkor, 

5) inkomster från placeringsverksamhet 
som partiet eller partiföreningen bedriver, 

6) statsunderstöd enligt 9 § eller annat mot-
svarande understöd som baserar sig på lag, 
statsbudgeten eller en kommuns budget. 

 
              

 

8 § 

Bidrag till partier och partiföreningar 

              
Som bidrag till partiet eller partiföreningen 

räknas prestationer i pengar, varor och tjänster 
och andra motsvarande prestationer. Som bi-
drag betraktas dock inte 

1) sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga 
gratistjänster, 

2) enligt verkligt värde prissatta prestationer 
som hänför sig till partiets eller partiförening-
ens sedvanliga organisationsverksamhet eller 
förmögenhetsförvaltning, 

3) prestationer som partiet och dess partiför-
eningar fått av varandra, 

4) inkomster från sådan affärsverksamhet av 
permanent natur som partiet eller partiföre-
ningen bedriver på den allmänna marknaden 
och på marknadsvillkor, 

5) inkomster från placeringsverksamhet 
som partiet eller partiföreningen bedriver, 

6) statsunderstöd enligt 9 § eller annat mot-
svarande understöd som baserar sig på lag, 
statsbudgeten eller ett välfärdsområdes eller 
en kommuns budget. 

              
 

8 a § 

Bidrag till partinära sammanslutningar 

              
Som bidrag till en partinära sammanslutning 

räknas prestationer i pengar, varor och tjänster 
och andra motsvarande prestationer. Som bi-
drag betraktas dock inte 

8 a § 

Bidrag till partinära sammanslutningar 

              
Som bidrag till en partinära sammanslutning 

räknas prestationer i pengar, varor och tjänster 
och andra motsvarande prestationer. Som bi-
drag betraktas dock inte 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
1) sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga 

gratistjänster, 
2) enligt verkligt värde prissatta prestationer 

som hänför sig till den partinära sammanslut-
ningens sedvanliga basverksamhet eller för-
mögenhetsförvaltning, 

3) prestationer som samma partis partinära 
sammanslutningar har fått av varandra, 

 
4) inkomster från sådan affärsverksamhet av 

permanent natur som den partinära samman-
slutningen bedriver på den allmänna mark-
naden och på marknadsvillkor, 

5) inkomster från placeringsverksamhet 
som den partinära sammanslutningen bedri-
ver, 

6) till den partinära sammanslutningen riktat 
understöd som baserar sig på lag, statsbudge-
ten eller en kommuns budget. 
 

1) sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga 
gratistjänster, 

2) enligt verkligt värde prissatta prestationer 
som hänför sig till den partinära sammanslut-
ningens sedvanliga basverksamhet eller för-
mögenhetsförvaltning, 

3) prestationer som samma partis partinära 
sammanslutningar har fått av varandra, 

4) inkomster från sådan affärsverksamhet av 
permanent natur som den partinära samman-
slutningen bedriver på den allmänna mark-
naden och på marknadsvillkor, 

5) inkomster från placeringsverksamhet 
som den partinära sammanslutningen bedri-
ver, 

6) till den partinära sammanslutningen riktat 
understöd som baserar sig på lag, statsbudge-
ten eller ett välfärdsområdes eller en kom-
muns budget. 
 

8 b § 

Begränsningar i fråga om bidrag 

              
Ett parti, en partiförening och en partinära 

sammanslutning får inte ta emot bidrag från 
staten, kommuner, samkommuner, statliga el-
ler kommunala affärsverk, offentligrättsliga 
föreningar, inrättningar eller stiftelser eller 
från bolag som staten eller en kommun har be-
stämmande inflytande i på det sätt som avses 
i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997). 
Detta gäller dock inte användning av lokaler 
och sedvanlig gästfrihet. 
 
 
 

              
 

8 b § 

Begränsningar i fråga om bidrag 

              
Ett parti, en partiförening och en partinära 

sammanslutning får inte ta emot bidrag från 
staten, välfärdsområden, välfärdssamman-
slutningar, kommuner, samkommuner, stat-
liga affärsverk, välfärdsområdenas affärsverk 
eller kommunala affärsverk, offentligrättsliga 
föreningar, inrättningar eller stiftelser eller 
från bolag som staten, ett välfärdsområde el-
ler en kommun har bestämmande inflytande i 
på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokförings-
lagen (1336/1997). Vad som föreskrivs ovan 
gäller dock inte användning av lokaler och 
sedvanlig gästfrihet. 

              
 

9 b § 

Uppgifter som ska redovisas om kostnaderna 
för och finansieringen av valkampanjen 

Ett parti samt en förening som avses i under-
stödsbeslutet ska specificera sina under kam-
panjperioden uppkomna kostnader för val-
kampanjen och kampanjfinansieringen sepa-
rat för varje allmänt val enligt följande: 

9 b § 

Uppgifter som ska redovisas om kostnaderna 
för och finansieringen av valkampanjen 

Ett parti samt en förening som avses i under-
stödsbeslutet ska separat för varje val specifi-
cera sina under kampanjperioden uppkomna 
kostnader för valkampanjen och kampanjfi-
nansieringen. För välfärdsområdesval och 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 
 
 

1) de totala kostnaderna för valkampanjen 
och specificerade enligt kostnaderna för val-
reklam i dagstidningar, gratistidningar och 
tidskrifter, radio, television, datanät och andra 
medier och för utomhusreklam, valtidningar, 
broschyrer och andra tryckalster, reklampla-
nering och valmöten, understöd avsedda för 
valkampanjen, kostnaderna för att anställa 
personal och skaffa lokaler för kampanjen 
samt övriga kostnader, 
 

2) den totala valkampanjfinansieringen och 
finansieringen specificerad enligt lån som ta-
gits upp, understöd enligt 9 § och annat mot-
svarande understöd som baserar sig på lag, på 
statsbudgeten eller på en kommuns budget, bi-
drag för valkampanjen och övriga finansie-
ringskällor; bidragen för valkampanjen ska 
grupperas enligt bidrag från enskilda perso-
ner, företag och andra givare. 
 

              
 

kommunalval som förrättas samtidigt ska det 
dock göras en gemensam specifikation. Kost-
naderna och finansieringen ska specificeras 
enligt följande: 

1) de totala kostnaderna för valkampanjen 
och kostnaderna specificerade enligt kostna-
der för valreklam i dagstidningar, gratistid-
ningar och tidskrifter, radio, television, data-
nät och andra medier samt för utomhusre-
klam, för anskaffning av valtidningar, bro-
schyrer och andra tryckalster, för reklampla-
nering och valmöten, understöd avsedda för 
valkampanjen, kostnader för att anställa per-
sonal och skaffa lokaler för kampanjen samt 
övriga kostnader, 

2) den totala valkampanjfinansieringen och 
finansieringen specificerad enligt lån som ta-
gits upp, understöd enligt 9 § och annat mot-
svarande understöd som baserar sig på lag el-
ler på statsbudgeten, på ett välfärdsområdes 
budget eller på en kommuns budget, bidrag 
för valkampanjen och övriga finansieringskäl-
lor; bidragen för valkampanjen ska grupperas 
enligt bidrag från enskilda personer, företag 
och andra givare. 

              
 

10 § 

Krav på opartiskhet 

Statliga och kommunala myndigheter och 
myndigheter i samkommuner samt samman-
slutningar och inrättningar som staten, en 
kommun eller en samkommun har bestäm-
mande inflytande i ska behandla alla partier 
lika och enligt enahanda grunder. 
 
 

              
 

10 § 

Krav på opartiskhet 

Statliga myndigheter, myndigheter i väl-
färdsområden, välfärdssammanslutningar, 
kommuner och samkommuner samt samman-
slutningar och inrättningar som staten, ett väl-
färdsområde, en välfärdssammanslutning, en 
kommun eller en samkommun har bestäm-
mande inflytande i ska behandla alla partier 
lika och enligt enahanda grunder. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

41. 

Lag 

om ändring av om kandidaters valfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 1 § 1 mom. 4 § 2, 4 och 5 mom., 5 

§ 1 mom., 6 § 1 och 2 mom., 9 §, 11 a § och 12 § 2 mom., 
sådana de lyder, 1 § 1 mom. och 9 § i sin finska språkdräkt i lag 1689/2015, 4 § 2, 4 och 5 

mom., 6 § 1 och 2 mom. samt 12 § 2 mom. i sin svenska språkdräkt i lag 684/2010 och i sin 
finska språkdräkt i lag 1689/2015, 5 § 1 mom. i lag 1689/2015 och 11 a § i lag 648/2010, samt 

fogas till 5 §, sådan den lyder i lag 1689/2015, ett nytt 3 mom. och till 6 §, sådan den lyder i 
sin svenska språkdräkt i lag 684/2010 och i sin finska språkdräkt i lag 1689/2015, ett nytt 6 
mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

1 § 

Lagens tillämpningsområde och syfte 

I denna lag föreskrivs om kandidaters valfi-
nansiering och om redovisning av finansie-
ringen vid riksdagsval, presidentval, kommu-
nalval och Europaparlamentsval. 

 
              

 

1 § 

Lagens tillämpningsområde och syfte 

I denna lag föreskrivs om kandidaters valfi-
nansiering och om redovisning av finansie-
ringen vid riksdagsval, presidentval, välfärds-
områdesval, kommunalval och Europaparla-
mentsval. 

              
 

4 § 

Begränsningar i fråga om kandidaters valfi-
nansiering 

              
En kandidat, en kandidats stödgrupp och nå-

gon annan sammanslutning som uteslutande 
arbetar för att stödja kandidaten får inte från 
en och samma givare ta emot bidrag, direkt el-
ler indirekt, till ett värde som överstiger 3 000 
euro vid kommunalval, 6 000 euro vid riks-
dagsval och 10 000 euro vid Europaparla-
mentsval. Bidrag från partier eller partiföre-
ningar som avses i partilagen (10/1969) kan 
dock vara större än detta, om det inte innehål-
ler bidrag som förmedlas från någon annan gi-
vare och som överstiger det nämnda beloppet. 
 

              
En kandidat, en kandidats stödgrupp och nå-

gon annan sammanslutning som uteslutande 

4 § 

Begränsningar i fråga om kandidaters valfi-
nansiering 

              
En kandidat, en kandidats stödgrupp och nå-

gon annan sammanslutning som uteslutande 
arbetar för att stödja kandidaten får inte från 
en och samma givare ta emot bidrag, direkt el-
ler indirekt, till ett värde som överstiger 3 000 
euro vid kommunalval, 6 000 euro vid riks-
dagsval och välfärdsområdesval och 10 000 
euro vid Europaparlamentsval. Bidrag från 
partier eller partiföreningar som avses i parti-
lagen (10/1969) får dock vara större än detta, 
om de inte innehåller bidrag som förmedlas 
från någon annan givare och som överstiger 
det nämnda beloppet. 

              
En kandidat, en kandidats stödgrupp och nå-

gon annan sammanslutning som uteslutande 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
arbetar för att stödja kandidaten får inte ta 
emot bidrag för valkampanjen från staten, 
kommuner, samkommuner, statliga eller kom-
munala affärsverk, offentligrättsliga före-
ningar, inrättningar eller stiftelser eller från 
bolag som staten eller en kommun har bestäm-
mande inflytande i på det sätt som avses i 1 
kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997). Detta 
gäller dock inte sedvanlig gästfrihet. 
 
 
 

En kandidat, en kandidats stödgrupp och nå-
gon annan sammanslutning som uteslutande 
arbetar för att stödja kandidaten ska se till att 
det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i 
valkampanjen eller är avsedd att stödja den 
framgår vem som betalar reklamen. Namnet 
på en enskild person får dock inte uppges utan 
dennes uttryckliga samtycke, om värdet av 
den reklam som personen betalat för är mindre 
än 800 euro vid kommunalval eller mindre än 
1 500 euro vid riksdagsval, Europaparla-
mentsval eller presidentval. 
 

arbetar för att stödja kandidaten får inte ta 
emot bidrag för valkampanjen från staten, väl-
färdsområden, välfärdssammanslutningar, 
kommuner, samkommuner, statliga affärs-
verk, välfärdsområdenas affärsverk eller 
kommunala affärsverk, offentligrättsliga före-
ningar, inrättningar eller stiftelser eller från 
bolag som staten, ett välfärdsområde eller en 
kommun har bestämmande inflytande i på det 
sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen 
(1336/1997). Detta gäller dock inte sedvanlig 
gästfrihet. 

En kandidat, en kandidats stödgrupp och nå-
gon annan sammanslutning som uteslutande 
arbetar för att stödja kandidaten ska se till att 
det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i 
valkampanjen eller är avsedd att stödja den 
framgår vem som betalar reklamen. Namnet 
på en enskild person får dock inte uppges utan 
dennes uttryckliga samtycke, om värdet av 
den reklam som personen betalat för är mindre 
än 800 euro vid kommunalval eller mindre än 
1 500 euro vid riksdagsval, presidentval, väl-
färdsområdesval eller Europaparlamentsval. 
 

5 § 

Redovisningsskyldighet 

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering är 
1) vid riksdagsval de som valts till riksdags-

ledamöter och de som utses till ersättare när 
valresultatet fastställs, 

2) vid presidentval de partier eller de valom-
bud för valmansföreningar som ställt upp kan-
didater, eller valombudens ersättare, 

3) vid kommunalval de som valts till full-
mäktigeledamöter och de som valts till ersät-
tare, 

4) vid Europaparlamentsval de som valts till 
ledamöter av Europaparlamentet och de som 
utses till ersättare när valresultatet fastställs 
samt den kandidat som är följande i den namn-
serie som avses i 91 § i vallagen (714/1998). 
 
 
 

              
 

5 § 

Redovisningsskyldighet 

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering är 
1) vid riksdagsval de som valts till riksdags-

ledamöter och de som utses till ersättare när 
valresultatet fastställs, 

2) vid presidentval de partier samt valombu-
den för de valmansföreningar som ställt upp 
kandidater eller valombudens ersättare, 

3) vid välfärdsområdesval de som valts till 
fullmäktigeledamöter och de som valts till er-
sättare, 

4) vid kommunalval de som valts till full-
mäktigeledamöter och de som valts till ersät-
tare, 

5) vid Europaparlamentsval de som valts till 
ledamöter av Europaparlamentet och de som 
utses till ersättare när valresultatet fastställs 
samt den kandidat som är följande i den namn-
serie som avses i 91 § i vallagen (714/1998). 

              



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
En kandidat som samtidigt har varit upp-

ställd i både välfärdsområdesval och kommu-
nalval men blivit vald endast i det ena valet, 
är redovisningsskyldig för valfinansieringen 
för bägge valen. 
 

6 § 

Uppgifter som ska redovisas 

En redovisning ska innehålla följande: 
 
1) omnämnande av vilket val det är fråga 

om, 
2) kandidatens namn, titel, yrke eller upp-

drag, det parti som ställt upp honom eller 
henne eller omnämnande av att kandidaten har 
varit kandidat för en valmansförening och vid 
riksdagsval kandidatens valkrets och vid kom-
munalval den kommun som kandidaten varit 
uppställd i, 

3) de totala kostnaderna för valkampanjen 
samt specificerade enligt kostnaderna för val-
reklam i dagstidningar, gratistidningar och 
tidskrifter, radio, television, datanät och andra 
medier och för utomhusreklam, valtidningar, 
broschyrer och andra tryckalster, reklampla-
nering och valmöten samt övriga kostnader, 

4) den totala valfinansieringen och finansie-
ringen specificerad enligt kandidatens egna 
medel, lån som kandidaten har tagit upp, inbe-
gripet utestående fakturor vid redovisningstid-
punkten, och samtliga bidrag till kandidaten, 
kandidatens stödgrupp eller någon annan sam-
manslutning som uteslutande arbetar för att 
stödja kandidaten, grupperade enligt bidrag 
från enskilda personer, företag, partiet, parti-
föreningar och andra givare, 

5) andra uppgifter om valfinansieringen och 
kostnaderna för valkampanjen som den redo-
visningsskyldige anser nödvändiga. 

Varje enskilt bidrag och dess givare ska re-
dovisas separat, om dess värde är minst 800 
euro vid kommunalval eller minst 1 500 euro 
vid riksdagsval, Europaparlamentsval eller 
presidentval. Om bidraget har getts genom 
köp av specificerade varor eller tjänster eller 
på något annat motsvarande sätt mot vederlag, 
ska endast bidragets nettovärde redovisas se-
parat. Om ett enskilt bidrag som ska redovisas 

6 § 

Uppgifter som ska redovisas 

En redovisning ska innehålla följande: 
1) omnämnande av vilket val det är fråga 

om, 
 

2) kandidatens namn, titel, yrke eller upp-
drag, det parti som ställt upp kandidaten eller 
omnämnande av att kandidaten har varit kan-
didat för en valmansförening och vid riks-
dagsval den valkrets, vid välfärdsområdesval 
det välfärdsområde och vid kommunalval den 
kommun som kandidaten varit uppställd i, 

3) kostnaderna för valkampanjen totalt samt 
specificerade enligt kostnaderna för valreklam 
i dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter, 
radio, television, datanät och andra medier 
och för utomhusreklam, valtidningar, bro-
schyrer och andra tryckalster, reklamplane-
ring och valmöten samt övriga kostnader, 

4) valfinansieringen totalt samt specificerad 
enligt kandidatens egna medel, lån som kan-
didaten har tagit upp, inbegripet utestående 
fakturor vid redovisningstidpunkten, och 
samtliga bidrag till kandidaten, kandidatens 
stödgrupp eller någon annan sammanslutning 
som uteslutande arbetar för att stödja kandida-
ten, grupperade enligt bidrag från enskilda 
personer, företag, partiet, partiföreningar och 
andra givare, 

5) andra uppgifter om valfinansieringen och 
kostnaderna för valkampanjen som den redo-
visningsskyldige anser nödvändiga. 

Varje enskilt bidrag och dess givare ska re-
dovisas separat, om bidragets värde är minst 
800 euro vid kommunalval eller minst 1 500 
euro vid riksdagsval, presidentval, välfärds-
områdesval eller Europaparlamentsval. Om 
bidraget har getts genom köp av specificerade 
varor eller tjänster eller på något annat mot-
svarande sätt mot vederlag, ska endast bidra-
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separat innehåller ett bidrag som uppgår till 
minst ovan nämnda belopp och förmedlas från 
en tredje part, ska mottagaren redovisa även 
uppgifter om vem som lämnat det förmedlade 
bidraget. 
 

              
 

gets nettovärde redovisas separat. Om ett en-
skilt bidrag som ska redovisas separat innehål-
ler ett bidrag som uppgår till minst ovan-
nämnda belopp och förmedlas från en tredje 
part, ska mottagaren redovisa även uppgifter 
om vem som lämnat det förmedlade bidraget. 

              
En redovisningsskyldig som samtidigt varit 

kandidat i både välfärdsområdesval och kom-
munalval ska lämna en gemensam redovis-
ning med uppgifter om valfinansieringen för 
bägge valen. I fråga om bidrag som ska redo-
visas separat i en sådan redovisning iakttas 
vad som i 2 mom. föreskrivs om kommunalval. 
 

9 § 

Justitieministeriets uppdrag att lämna in-
formation 

Justitieministeriet ska till statens revisions-
verk avgiftsfritt översända uppgifterna i det 
riksomfattande kandidatregister som avses i 
43 § i vallagen (714/1998) och uppgifter om 
redovisningsskyldiga vid riksdagsval, kom-
munalval och Europaparlamentsval utan 
dröjsmål så snart valresultatet har fastställts 
och vid presidentval utan dröjsmål så snart 
kandidatuppställningen är klar. 
 

9 § 

Justitieministeriets uppdrag att lämna in-
formation 

Justitieministeriet ska till statens revisions-
verk avgiftsfritt översända uppgifterna i det 
riksomfattande kandidatregister som avses i 
43 § i vallagen och uppgifter om redovis-
ningsskyldiga vid riksdagsval, välfärdsområ-
desval, kommunalval och Europaparla-
mentsval utan dröjsmål så snart valresultatet 
har fastställts och vid presidentval utan dröjs-
mål så snart kandidatuppställningen är klar. 
 

11 a § 

Efterhandsredovisning 

Om en kandidat, kandidatens stödgrupp el-
ler någon annan sammanslutning som uteslu-
tande arbetar för att stödja kandidaten har tagit 
upp lån för att täcka kostnaderna för valkam-
panjen vid riksdagsval eller Europaparla-
mentsval, ska den redovisningsskyldige 
lämna uppgift till statens revisionsverk om lå-
nebeloppet och om bidrag till ett värde av 
minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala 
lånet (efterhandsredovisning). Redovisningen 
ska göras kalenderårsvis under lånetiden un-
der den valperiod som redovisningsskyldig-
heten hänför sig till. 
 

11 a § 

Efterhandsredovisning 

Om en kandidat, kandidatens stödgrupp el-
ler någon annan sammanslutning som uteslu-
tande arbetar för att stödja kandidaten har tagit 
upp lån för att täcka kostnaderna för valkam-
panjen vid riksdagsval, välfärdsområdesval 
eller Europaparlamentsval, ska den redovis-
ningsskyldige lämna uppgift till statens revis-
ionsverk om lånebeloppet och om bidrag till 
ett värde av minst 1 500 euro som erhållits i 
syfte att betala lånet (efterhandsredovisning). 
Redovisningen ska göras kalenderårsvis under 
lånetiden under den valperiod som redovis-
ningsskyldigheten hänför sig till. 
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12 § 

Redovisningsregistret och tillgången till upp-
gifter 

              
Uppgifter om riksdagsval och kommunalval 

ska finnas tillgängliga i ett allmänt datanät i 
fem år, uppgifter om Europaparlamentsval i 
sex år och uppgifter om presidentval i sju år 
efter det att valresultatet har fastställts. För-
handsredovisningar av andra än de redovis-
ningsskyldiga som avses i 5 § ska finnas till-
gängliga i ett allmänt datanät i 30 dagar efter 
det att valresultatet har fastställts. 

 
              

 

12 § 

Redovisningsregistret och tillgången till upp-
gifter 

              
Uppgifter om riksdagsval, välfärdsområde-

sval och kommunalval ska finnas tillgängliga 
i ett allmänt datanät i fem år, uppgifter om 
Europaparlamentsval i sex år och uppgifter 
om presidentval i sju år efter det att valresul-
tatet har fastställts. Förhandsredovisningar 
från andra redovisningsskyldiga än de som av-
ses i 5 § ska finnas tillgängliga i ett allmänt 
datanät i 30 dagar efter det att valresultatet har 
fastställts. 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

42. 

Lag 

om ändring av lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar (656/1990) la-

gens rubrik, 1 7 §, 8 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 § 2 mom., 12 § 1 mom. samt 13, 14, 16, 17 och 
19 §, 

av dem 1 och 4 § sådana de lyder i lag 1649/1995, 2 §, 12 § 1 mom. och 16 § sådana de lyder 
delvis ändrade i lag 716/1998, 5, 7 och 17 § sådana de lyder i lag 716/1998 samt 8 § 2 mom. 
sådant det lyder i lag 1130/2019, samt 

fogas till lagen en ny 2 a §, till 8 §, sådan den lyder i lag 1130/2019, en rubrik och ett nytt 4 
mom., till lagen en ny 8 a §, till 9 § en rubrik och ett nytt 3 mom., till 10 § en rubrik, till 11 §, 
sådan den lyder i lag 716/1998, en rubrik och ett nytt 2 mom., till 12 §, sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 716/1998, en rubrik, till 15 § en rubrik, till 18 §, sådan den lyder i lag 716/1998, en 
rubrik och till 20 § en rubrik som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 
 
 
 
 

1 § 
 
 
 
 

Denna lag gäller förfarandet vid rådgivande 
kommunala folkomröstningar enligt 24 § 
kommunallagen (410/2015). 
 

Lag 

om förfarandet vid rådgivande folkomröst-
ningar i välfärdsområden och kommuner 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag gäller förfarandet vid rådgivande 
folkomröstningar i välfärdsområden enligt 31 
§ i lagen om välfärdsområden ( / ) och vid råd-
givande kommunala folkomröstningar enligt 
24 § i kommunallagen (410/2015). 
 

2 § 
 
 
 

En folkomröstning anordnas den söndag 
som kommunfullmäktige bestämmer. Det kan 
dock inte bestämmas att en omröstning skall 
anordnas på nyårsaftonen eller nyårsdagen, 
trettondagen, påskdagen, valborgsmässoafto-
nen eller första maj, pingstdagen, självstän-
dighetsdagen eller julaftonen, juldagen eller 
annandag jul. Det får inte heller bestämmas att 
en omröstning skall anordnas i samband med 

2 § 

Tidpunkten för folkomröstning 

En folkomröstning i välfärdsområdet anord-
nas den söndag som välfärdsområdesfullmäk-
tige bestämmer och en kommunal folkomröst-
ning den söndag som kommunfullmäktige be-
stämmer. Det kan dock inte bestämmas att en 
omröstning ska anordnas på nyårsaftonen el-
ler nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, val-
borgsmässoaftonen eller första maj, pingstda-
gen, självständighetsdagen eller julaftonen, 
juldagen eller annandag jul. Det får inte heller 
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kommunalval, statliga val eller en statlig folk-
omröstning. 
 

bestämmas att en omröstning ska anordnas i 
samband med statliga val eller en statlig folk-
omröstning. 
 

(fogas) 2 a § 

Anordnande av folkomröstning 

En kommunal folkomröstning anordnas 
röstningsområdesvis enligt den indelning i 
röstningsområden som senast har bestämts 
med stöd av 8 § i vallagen (714/1998). Kom-
munfullmäktige kan dock besluta att flera 
röstningsområden i kommunen ska ha ett ge-
mensamt röstningsställe. 

Det är även möjligt att rösta på förhand per 
brev (brevröstning) enligt vad som föreskrivs 
nedan. 

Välfärdsområdesfullmäktige kan besluta att 
en folkomröstning i välfärdsområdet anord-
nas i välfärdsområdets samtliga kommuner 
endast som brevröstning. Kommunfullmäktige 
kan besluta att en kommunal folkomröstning 
anordnas på motsvarande sätt. Vid brevröst-
ning kan brevröstningshandlingarna som av-
ses i 9 § 1 mom. returneras i enlighet med 10 
§ till den kommunala centralvalnämnden fram 
till klockan 20 den söndag som har bestämts 
vara röstningsdag. 

Om det har bestämts att en omröstning ska 
anordnas i samband med välfärdsområdesval 
och kommunalval, tillämpas inte 1 3 mom., 
utan omröstningen anordnas i enlighet med 4 
§ i vallagen genom förhandsröstning och röst-
ning på valdagen. Förhandsröstning vid folk-
omröstning anordnas dock endast på respek-
tive välfärdsområdes eller kommuns område. 
 

3 § 
 
 
 

Kommunfullmäktige skall fatta sitt beslut 
om att anordna en folkomröstning senast den 
60 dagen före den dag då röstningen skall ske. 
 
 
 
 

3 § 

Beslut om att anordna folkomröstning 

Välfärdsområdesfullmäktige eller kommun-
fullmäktige ska fatta sitt beslut att anordna en 
folkomröstning senast den 60 dagen före röst-
ningsdagen. Om en folkomröstning anordnas 
i samband med välfärdsområdesval och kom-
munalval, ska beslutet fattas senast den 90 da-
gen före röstningsdagen. 
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När kommunfullmäktige beslutar om att an-

ordna en folkomröstning skall beslut samti-
digt fattas om föremålet och tidpunkten för 
omröstningen samt om de alternativ som före-
läggs väljarna. Alternativen kan anges på 
samma röstsedel, men varje alternativ kan 
också ha sin egen röstsedel. Den röstande 
skall dock alltid ha möjlighet att ge uttryck för 
att han inte stöder något av alternativen. Kom-
munfullmäktige skall i sitt beslut fastställa 
röstsedlarnas antal, innehåll och utseende. 
 

När fullmäktige beslutar att anordna en folk-
omröstning ska fullmäktige samtidigt besluta 
om föremålet och tidpunkten för omröst-
ningen och om de alternativ som ska föreläg-
gas väljarna. Alternativen får anges på samma 
röstsedel, men varje alternativ kan också ha 
sin egen röstsedel. Den röstande ska dock all-
tid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller 
hon inte stöder något av alternativen. Full-
mäktige ska i sitt beslut bestämma röstsedlar-
nas antal, innehåll och utseende. 

Fullmäktige ska utan dröjsmål underrätta 
justitieministeriet och Myndigheten för digita-
lisering och befolkningsdata och vid en folk-
omröstning i välfärdsområdet dessutom de 
kommuner som hör till välfärdsområdet om 
sitt beslut. 
 

4 § 
 
 
 

Ett initiativ av kommuninvånare enligt 31 § 
kommunallagen om folkomröstning skall in-
dividualisera den fråga i vilken folkomröst-
ning önskas. Initiativtagarna skall i initiativet 
försäkra att de är röstberättigade kommunin-
vånare. Under medlemmarnas egenhändiga 
underskrifter skall deras namn, yrke eller 
syssla och adress tydligt antecknas. 
 

4 § 

Initiativ till folkomröstning 

Ett initiativ till folkomröstning enligt 31 § i 
lagen om välfärdsområden och enligt 24 § i 
kommunallagen ska specificera den fråga i 
vilken folkomröstning önskas. Initiativta-
garna ska med sina underskrifter i initiativet 
intyga att de har fyllt 15 år och är invånare i 
välfärdsområdet eller kommunen. 

Initiativtagarnas underskrifter (stödförkla-
ringar) samlas in på papper eller på elektro-
nisk väg i ett datanät. Stödförklaringar som 
samlas in på papper ska vara egenhändigt un-
dertecknade och innehålla uppgift om initia-
tivtagarens namn och födelsetid samt i fråga 
om ett initiativ till folkomröstning i välfärds-
området också hemkommun. 

Insamlingen av stödförklaringar på elektro-
nisk väg i ett datanät ska ske med hjälp av 
stark autentisering enligt lagen om stark au-
tentisering och betrodda elektroniska tjänster 
(617/2009). 
 

5 § 
 
 
 

Röstningsmyndigheter vid folkomröst-
ningar är den kommunala centralvalnämnden 

5 § 

Röstningsmyndigheter 

Röstningsmyndigheter vid folkomröst-
ningar är den välfärdsområdesvalnämnd som 
avses i 12 a § i vallagen och den kommunala 
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enligt i 13 § vallagen och röstningsnämn-
derna. Kommunstyrelsen skall i god tid före 
omröstningen för varje röstningsområde som 
avses i 2 § eller, om flera röstningsområden 
har ett gemensamt röstningsställe, för varje 
område med ett gemensamt röstningsställe 
tillsätta en röstningsnämnd med iakttagande i 
tillämpliga delar av det som i 15 § vallagen 
bestäms om tillsättande av valnämnder. 
 

centralvalnämnd som avses i 13 § i den lagen 
samt de kommunala röstningsnämnderna. 
Kommunstyrelsen ska i god tid före omröst-
ningen för varje röstningsområde som avses i 
2 a § 1 mom. i denna lag eller, om flera röst-
ningsområden har ett gemensamt röstnings-
ställe, för varje område med ett gemensamt 
röstningsställe tillsätta en röstningsnämnd 
med iakttagande av vad som i 15 § i vallagen 
föreskrivs om tillsättande av valnämnder. 

Om det har bestämts att en omröstning ska 
anordnas i samband med välfärdsområdesval 
och kommunalval, är de kommunala röst-
ningsmyndigheterna centralvalnämnden som 
avses i 13 § i vallagen, röstningsområdets val-
nämnd och valbestyrelserna i anstalter enligt 
15 § i vallagen samt de i 17 § i vallagen av-
sedda valförrättarna. 
 

6 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den kommunala centralvalnämnden sam-
manträder på kallelse av ordföranden senast 
en månad före röstningsdagen, den 20 dagen 
före röstningsdagen, fredagen före röstnings-
dagen, röstningsdagen och dagen efter röst-
ningsdagen samt också annars när behand-
lingen av saken kräver det. 
 

6 § 

Röstningsmyndighetens sammanträden 

Vid en folkomröstning i välfärdsområdet 
sammanträder välfärdsområdesvalnämnden 
och den kommunala centralvalnämnden 
första gången senast en månad före röstnings-
dagen och därefter när behandlingen av saken 
kräver det. 

Vid en kommunal folkomröstning samman-
träder den kommunala centralvalnämnden 
första gången senast en månad före röstnings-
dagen och därefter när behandlingen av saken 
kräver det. 
 

7 § 
 
 
 

Den kommunala centralvalnämnden skall i 
god tid före omröstningen tillkännage föremå-
let och tiden för folkomröstningen, röstnings-
områdenas röstningsställen, förfarandet vid 
omröstningen samt de alternativ som omröst-
ningen gäller så som kommunala tillkännagi-
vanden meddelas för kännedom i kommunen. 
Kommunstyrelsen skall utan dröjsmål under-

7 § 

Information om folkomröstningar 

Föremålet och tiden för folkomröstningen, 
förfarandet vid omröstningen, röstningsstäl-
lena och de alternativ som omröstningen gäl-
ler ska i god tid före omröstningen tillkänna-
ges på det sätt som välfärdsområdets eller 
kommunens tillkännagivanden görs kända. 
Vid en folkomröstning i välfärdsområdet kom-
mer välfärdsområdesvalnämnden och den 
kommunala centralvalnämnden överens om 
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rätta justitieministeriet om att en folkomröst-
ning kommer att anordnas. I övrigt gäller om 
information om folkomröstningar 29 § 1 
mom. kommunallagen. 
 

ett ändamålsenligt sätt att informera om sa-
ken. Vid kommunala folkomröstningar sköts 
informationen av den kommunala centralval-
nämnden. I fråga om information om folkom-
röstningar iakttas i övrigt 34 § i lagen om väl-
färdsområden och 29 § i kommunallagen. 
 

8 § 
 
 
 

              
Kommunstyrelsen ska senast den 55 dagen 

före röstningsdagen göra anmälan till Myn-
digheten för digitalisering och befolknings-
data om folkomröstningen och meddela om 
den önskar få de uppgifter som ska tas in i 
rösträttsregistret i maskinläsbar form eller 
som pappersutskrift. I fråga om pappersut-
skrifter gäller vad som i 71 § i vallagen före-
skrivs om vallängder. 

              
 

8 § 

Rösträttsregister 

              
Den kommunala centralvalnämnden ska 

senast den 55 dagen före röstningsdagen med-
dela Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata om den önskar få de uppgifter 
som ska tas in i rösträttsregistret i maskinläs-
bar form eller som pappersutskrift. På pap-
persutskrifter tillämpas vad som i 71 § i valla-
gen föreskrivs om vallängder. 

 
              
Som rösträttsregister för en folkomröstning 

som anordnas i samband med välfärdsområ-
desval och kommunalval används rösträttsre-
gistret för valet i fråga. 
 

 
 
(fogas) 

 

8 a § 

Utarbetande och sändande av röstnings-
handlingar 

Vid en folkomröstning i välfärdsområdet 
ska välfärdsområdesvalnämnden låta till-
verka röstsedlarna och utarbeta röstningsan-
visningarna för omröstningen samt se till att 
de sänds till de kommunala centralvalnämn-
derna för vidare utdelning till de röstberätti-
gade. De kommunala centralvalnämnderna 
låter tillverka övriga handlingar. 

Vid en kommunal folkomröstning är det 
centralvalnämnden som utarbetar och låter 
tillverka alla handlingar. 

Av röstsedeln ska det framgå hur den viks 
ihop, och den ska vara sådan att bevarandet 
av valhemligheten tryggas. 
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9 § 

 
 
 

För brevröstning skall den kommunala 
centralvalnämnden senast den 19 dagen före 
röstningsdagen till varje röstberättigad vars 
adress är känd sända de röstsedlar som före-
skrivs i det beslut som anges i 3 § samt ett val-
kuvert, följebrev och ytterkuvert åtföljda av 
röstningsanvisningar som nämnden har utar-
betat (brevröstningshandlingar). 
 
 
 
 

              
 

9 § 

Sändande av brevröstningshandlingar 

För brevröstning ska den kommunala 
centralvalnämnden senast den 19 dagen före 
röstningsdagen till varje röstberättigad i kom-
munen vars adress är känd sända de röstsedlar 
som det i det beslut som anges i 3 § bestämts 
att ska användas och ett valkuvert, följebrev 
och ytterkuvert åtföljda av röstningsanvis-
ningar som nämnden har utarbetat samt vid en 
folkomröstning i välfärdsområdet dessutom 
de röstningsanvisningar som välfärdsområ-
desvalnämnden har utarbetat (brevröstnings-
handlingar). 

              
Om en folkomröstning i välfärdsområdet el-

ler i kommunen anordnas i samband med väl-
färdsområdesval och kommunalval, ska väl-
färdsområdesvalnämnden och den kommu-
nala centralvalnämnden sända de röstberätti-
gade endast de röstningsanvisningar som 
nämnden själv har utarbetat. 
 

10 § 
 
 
 
 

              
Efter att den röstberättigade gjort sin röst-

ningsanteckning skall han i valkuvertet innes-
luta röstsedeln eller, om flera röstsedlar står 
till buds, den röstsedel som han har valt, fylla 
i och egenhändigt underteckna följebrevet, 
innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterku-
vertet och sända ytterkuvertet per post till den 
kommunala centralvalnämnden så att det 
kommer fram senast klockan 19 fredagen före 
röstningsdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

10 § 

Röstning och återsändande av brevröst-
ningshandlingarna 

              
Efter att ha gjort sin röstningsanteckning ska 

den röstberättigade 
1) i valkuvertet innesluta röstsedeln eller, 

om flera röstsedlar står till buds, den röstsedel 
som den röstberättigade har valt, 

2) fylla i och egenhändigt underteckna föl-
jebrevet, 

3) innesluta valkuvertet och följebrevet i yt-
terkuvertet, och 

4) sända ytterkuvertet per post till den kom-
munala centralvalnämnden så att det kommer 
fram senast vid en av centralvalnämnden an-
given tidpunkt, som kan vara tidigast klockan 
18 onsdagen före röstningsdagen och senast 
klockan 18 fredagen före röstningsdagen el-
ler, om folkomröstningen i kommunen anord-
nas endast som brevröstning, senast den tid-
punkt som avses i 2 a § 3 mom. 

              



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
11 § 

 
 

Vid den kommunala centralvalnämndens 
sammanträde, där de röster som har avgetts 
vid brevröstningen räknas, skall de röstsedlar 
som har tagits ur valkuverten stämplas med 
valstämpeln. 
 

11 § 

Stämpling av röstsedlarna vid brevröstning 

 
 
 
 

              
Om en omröstning har anordnats endast 

som brevröstning, behöver röstsedlarna inte 
stämplas. 
 

12 § 
 
 
 

En röstsedel är ogiltig, 
1) om valkuvertet innehåller flera röstsedlar 

eller någonting annat än en röstsedel, 
2) om valkuvertet är så bristfälligt eller upp-

tar en sådan obehörig anteckning att röst-
ningen enligt 63 § 2 mom. 1 3 punkten valla-
gen borde ha lämnats obeaktad, 

3) om såsom röstsedel har använts något an-
nat än en röstsedel som kommunen har låtit 
trycka, 

4) om röstsedeln är ostämplad, 
 
 

5) om på röstsedeln har skrivits den röstan-
des namn eller angetts något särskilt känne-
tecken på denne eller om någon annan obehö-
rig anteckning har gjorts på den, 

6) om röstningsanteckningar har gjorts vid 
flera än ett av alternativen på röstsedeln, eller 

 
7) om röstningsanteckningen är så otydlig 

att det inte framgår vilket alternativ som har 
avsetts. 

              
 

12 § 

Ogiltiga röstsedlar 

En röstsedel är ogiltig 
1) om valkuvertet innehåller flera röstsedlar 

eller någonting annat än en röstsedel, 
2) om valkuvertet är så bristfälligt eller upp-

tar en sådan obehörig anteckning att röst-
ningen enligt 63 § 2 mom. 1 3 punkten i vall-
agen borde ha lämnats obeaktad, 

3) om något annat än en röstsedel som väl-
färdsområdet eller kommunen har låtit trycka 
har använts som röstsedel, 

4) om röstsedeln är ostämplad, dock inte när 
röstningen anordnats endast som brevröst-
ning, 

5) om på röstsedeln har skrivits den röstan-
des namn eller angetts något särskilt känne-
tecken på den röstande eller om någon annan 
obehörig anteckning har gjorts på den, 

6) om röstningsanteckningar har gjorts vid 
flera än ett av alternativen på röstsedeln, eller 

7) om röstningsanteckningen är så otydlig 
att det inte framgår vilket alternativ som har 
avsetts. 
 

              
 

13 § 
 
 
 
 
 
 
 

13 § 

Räkning av rösterna och fastställande av re-
sultatet 

Vid en folkomröstning i välfärdsområdet 
ska centralvalnämnden i varje kommun senast 
den tredje dagen efter valdagen fastställa det 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den kommunala centralvalnämnden fast-
ställer resultatet av folkomröstningen. I beslu-
tet om fastställande av resultatet får ändring 
inte sökas genom besvär. 
 

röstetal som respektive röstningsalternativ 
har fått i kommunen samt det totala antalet 
röster och antalet ogiltiga röster som avgetts 
i kommunen och utan dröjsmål på det sätt som 
välfärdsområdesvalnämnden bestämmer 
meddela välfärdsområdesvalnämnden de fast-
ställda röstetalen. När välfärdsområdesval-
nämnden har tagit emot ett meddelande från 
samtliga kommunala centralvalnämnder ska 
välfärdsområdesvalnämnden utan dröjsmål 
fastställa resultatet i röstningen. 

Vid en kommunal folkomröstning fastställs 
resultatet av den kommunala centralvalnämn-
den. 

Beslutet om fastställande av resultatet får 
inte överklagas genom besvär. 
 

14 § 
 
 
 

Den kommunala centralvalnämnden skall 
tillkännage resultatet av folkomröstningen så 
som kommunala tillkännagivanden offentlig-
görs i kommunen. 
 

14 § 

Tillkännagivande av resultatet 

Välfärdsområdesvalnämnden eller den 
kommunala centralvalnämnden ska tillkän-
nage resultatet av folkomröstningen på det sätt 
som tillkännagivanden offentliggörs i väl-
färdsområdet eller kommunen. 
 

15 § 
 
 
 

              
 

15 § 

Bevaring av röstsedlarna 

              
 

16 § 
 
 
 

Den kommunala centralvalnämnden be-
stämmer på vilket sätt de försändelser som 
tillställs den kommunala centralvalnämnden 
skall förseglas i valnämnderna och skaffar 
nödvändigt förseglingsmaterial. 
 

16 § 

Försegling 

Den kommunala centralvalnämnden be-
stämmer på vilket sätt försändelser till den 
kommunala centralvalnämnden ska förseglas 
i röstningsnämnderna och skaffar behövligt 
förseglingsmaterial. 
 

17 § 
 
 
 
 
 
 

17 § 

Kostnader 

Kostnaderna för en folkomröstning i väl-
färdsområdet betalas av välfärdsområdets 
medel. Välfärdsområdet betalar ersättning för 
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Kostnaderna för en kommunal folkomröst-
ning betalas av kommunens medel. 
 

de kostnader som folkomröstningen har orsa-
kat kommunerna. 

Kostnaderna för en kommunal folkomröst-
ning betalas av kommunens medel. 
 

18 § 
 
 
 

              
 

18 § 

Tillämpning av vallagen 

              
 

19 § 
 
 
 

Justitieministeriet meddelar vid behov när-
mare föreskrifter och anvisningar om tillämp-
ningen av denna lag. 
 

19 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om i denna lag av-
sedda myndigheters uppgifter får utfärdas ge-
nom förordning av justitieministeriet. 
 

20 § 
 
 
 

              
 

20 § 

Ikraftträdande 

              
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

  



   
  

 

   

 
 

 

43. 

Lag 

om ändring av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) 3 § 3 

mom., 4 § 1 mom., 7 § 1 mom. och 10 § 1 mom.1 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

3 § 

Lagens tillämpningsområde och begräns-
ningar i det 

              
Bestämmelserna i 19, 20, 26 och 27 § ska 

inte tillämpas på rättskipningen vid domstolar 
eller nämnder som har inrättats för att be-
handla besvärsärenden. Bestämmelserna i 3 
kap. ska inte tillämpas på riksdagens justitie-
ombudsmans, justitiekanslerns i statsrådet el-
ler domstolarnas verksamhet eller verksam-
heten vid nämnder som har inrättats för att be-
handla besvärsärenden och inte heller på pre-
sidentens kansli, riksdagens ämbetsverk, 
Folkpensionsanstalten, Finlands Bank, övriga 
självständiga offentligrättsliga inrättningar, 
universitet som avses i universitetslagen eller 
på yrkeshögskolor som avses i yrkeshögsko-
lelagen. Bestämmelserna i 3 kap. ska tilläm-
pas på kommuner och samkommuner då de 
sköter lagstadgade uppgifter. 
 

              
 

3 § 

Lagens tillämpningsområde och begräns-
ningar i det 

              
Bestämmelserna i 19, 20, 26 och 27 § ska 

inte tillämpas på rättskipningen vid domstolar 
eller nämnder som har inrättats för att be-
handla besvärsärenden. Bestämmelserna i 3 
kap. ska inte tillämpas på riksdagens justitie-
ombudsmans, justitiekanslerns i statsrådet el-
ler domstolarnas verksamhet eller verksam-
heten vid nämnder som har inrättats för att be-
handla besvärsärenden och inte heller på pre-
sidentens kansli, riksdagens ämbetsverk, 
Folkpensionsanstalten, Finlands Bank, övriga 
självständiga offentligrättsliga inrättningar, 
universitet som avses i universitetslagen eller 
på yrkeshögskolor som avses i yrkeshögsko-
lelagen. Bestämmelserna i 3 kap. ska tilläm-
pas på välfärdsområden, välfärdssamman-
slutningar, kommuner och samkommuner då 
de sköter lagstadgade uppgifter. 

              
 

4 § 

Ordnande av informationshanteringen i in-
formationshanteringsenheter 

Informationshanteringsenheter enligt denna 
lag är 

1) statliga ämbetsverk och inrättningar, 
2) domstolar och nämnder som har inrättats 

för att behandla besvärsärenden, 
3) riksdagens ämbetsverk, 
4) statliga affärsverk, 

 

4 § 

Ordnande av informationshanteringen i in-
formationshanteringsenheter 

Informationshanteringsenheter enligt denna 
lag är 

1) statliga ämbetsverk och inrättningar, 
2) domstolar och nämnder som har inrättats 

för att behandla besvärsärenden, 
3) riksdagens ämbetsverk, 
4) statliga affärsverk, 
5) välfärdsområden, 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

5) kommuner, 
6) samkommuner, 
7) självständiga offentligrättsliga inrätt-

ningar, 
8) universitet som avses i universitetslagen 

och yrkeshögskolor som avses i yrkeshögsko-
lelagen. 

              
 

6) välfärdssammanslutningar, 
7) kommuner, 
8) samkommuner, 
9) självständiga offentligrättsliga inrätt-

ningar, 
10) universitet som avses i universitetslagen 

och yrkeshögskolor som avses i yrkeshögsko-
lelagen. 

              
 

7 § 

Samarbetet mellan den offentliga förvalt-
ningens informationshantering och produkt-
ionen av informations- och kommunikations-

tekniska tjänster 

Finansministeriet ska ombesörja att det för 
koordineringen av samarbetet mellan den of-
fentliga förvaltningens informationshantering 
och produktionen av informations- och kom-
munikationstekniska tjänster har ordnats sam-
arbetsmetoder och samarbetsförfaranden för 
myndigheter vid statliga ämbetsverk och in-
rättningar samt för kommunala myndigheter. 
Syftet med samarbetet är att främja genomfö-
randet av de syften som avses i denna lag samt 
att utveckla den offentliga förvaltningens för-
faranden och metoder för tjänsteproduktion 
genom utnyttjande av informationslager samt 
informations- och kommunikationsteknik. 
Inom samarbetet ska utvecklingen, föränd-
ringarna i och konsekvenserna av den offent-
liga förvaltningens informationshantering 
samt de informations- och kommunikations-
tekniska tjänsterna följas upp. 
 
 

              
 

7 § 

Samarbetet mellan den offentliga förvalt-
ningens informationshantering och produkt-
ionen av informations- och kommunikations-

tekniska tjänster  

Finansministeriet ska ombesörja att det för 
koordineringen av samarbetet mellan den of-
fentliga förvaltningens informationshantering 
och produktionen av informations- och kom-
munikationstekniska tjänster har ordnats sam-
arbetsmetoder och samarbetsförfaranden för 
myndigheter vid statliga ämbetsverk och in-
rättningar, för välfärdsområdens och väl-
färdssammanslutningars myndigheter samt 
för kommunala myndigheter. Syftet med sam-
arbetet är att främja genomförandet av de syf-
ten som avses i denna lag samt att utveckla 
den offentliga förvaltningens förfaranden och 
metoder för tjänsteproduktion genom utnytt-
jande av informationslager samt informations- 
och kommunikationsteknik. Inom samarbetet 
ska utvecklingen, förändringarna i och konse-
kvenserna av den offentliga förvaltningens in-
formationshantering samt de informations- 
och kommunikationstekniska tjänsterna följas 
upp. 

              
 

10 § 

Den offentliga förvaltningens informations-
hanteringsnämnd 

I anslutning till finansministeriet finns en in-
formationshanteringsnämnd för den offentliga 
förvaltningen (informationshanteringsnämn-
den) med uppgift att 

10 § 

Den offentliga förvaltningens informations-
hanteringsnämnd 

I anslutning till finansministeriet finns en in-
formationshanteringsnämnd för den offentliga 
förvaltningen (informationshanteringsnämn-
den) med uppgift att 
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1) bedöma hur statliga ämbetsverk och in-

rättningar samt kommuner och samkommuner 
genomför och iakttar 4 § 2 mom., 5, 19, 22
24 och 28 § samt 6 kap., 
 

              
 

1) bedöma hur statliga ämbetsverk och in-
rättningar, välfärdsområden och välfärdssam-
manslutningar samt kommuner och samkom-
muner genomför och iakttar 4 § 2 mom., 5, 19, 
22 24 och 28 § samt 6 kap., 

              
 

 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

44. 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 2 § 5 punkten som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
              
5) myndighet statliga myndigheter, statliga 

affärsverk, kommunala myndigheter, riksda-
gens ämbetsverk, republikens presidents 
kansli, självständiga offentligrättsliga inrätt-
ningar och Jubileumsfonden för Finlands 
självständighet; det som i denna lag föreskrivs 
om myndigheter tillämpas också på ortodoxa 
kyrkan och dess församlingar, universitet som 
avses i 1 § i universitetslagen (558/2009), yr-
keshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen 
(932/2014) samt på andra aktörer till den del 
de sköter offentliga förvaltningsuppgifter, 
 
 

              
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
               
5) myndighet statliga myndigheter, statliga 

affärsverk, välfärdsområdens och välfärds-
sammanslutningars myndigheter, kommunala 
myndigheter, riksdagens ämbetsverk, republi-
kens presidents kansli, självständiga offentli-
grättsliga inrättningar och Jubileumsfonden 
för Finlands självständighet; det som i denna 
lag föreskrivs om myndigheter tillämpas 
också på ortodoxa kyrkan och dess försam-
lingar, universitet som avses i 1 § i universi-
tetslagen (558/2009), yrkeshögskolor som av-
ses i yrkeshögskolelagen (932/2014) samt på 
andra aktörer till den del de sköter offentliga 
förvaltningsuppgifter, 

               
 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

45. 

Lag 

om ändring av 8 kap. 2 § i bokföringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bokföringslagen (1336/1997) 8 kap. 2 § 6 mom., sådant det lyder i lag 1620/2015, 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

2 § 

Bokföringsnämnd 

              
Bokföringsnämnden har en kommunsekt-

ion. Även andra permanenta eller tidsbe-
stämda sektioner kan inrättas vid bokförings-
nämnden. Till sektionerna kan kallas personer 
som inte hör till bokföringsnämnden. Närmare 
bestämmelser om uppgifterna för en sektion 
vid bokföringsnämnden och om dess sam-
mansättning, tillsättande och beslutförhet ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

              
 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

2 § 

Bokföringsnämnd 

              
Bokföringsnämnden har en välfärdsområ-

des- och kommunsektion. Även andra perma-
nenta eller tidsbestämda sektioner kan inrättas 
vid bokföringsnämnden. Till sektionerna kan 
kallas personer som inte hör till bokförings-
nämnden. Närmare bestämmelser om uppgif-
terna för en sektion vid bokföringsnämnden 
och om dess sammansättning, tillsättande och 
beslutförhet utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

              
 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

46. 

Lag 

om ändring av 5 och 163 § i lagen om offentlig upphandling och koncession 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 5 § 1 mom. 1 punkten 

och 163 §, sådan den lyder i lag 844/2019, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

5 § 

Upphandlande enheter 

Upphandlande enheter som avses i denna 
lag är 

1) statens, kommunernas och samkommu-
nernas myndigheter, 
 

              
 

5 § 

Upphandlande enheter 

Upphandlande enheter som avses i denna 
lag är 

1) statens, välfärdsområdenas, välfärds-
sammanslutningarnas, kommunernas och 
samkommunernas myndigheter, 

               
 

163 § 

Förbud mot att söka ändring som grundar 
sig på en besvärsgrund 

I ett ärende som hör till marknadsdomsto-
lens behörighet får ändring inte sökas med 
stöd av kommunallagen (410/2015) eller la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 

163 § 

Förbud mot att söka ändring som grundar 
sig på en besvärsgrund 

I ett ärende som hör till marknadsdomsto-
lens behörighet får ändring inte sökas med 
stöd av kommunallagen (410/2015), lagen om 
välfärdsområden ( / ) eller lagen om rättegång 
i förvaltningsärenden. 

 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

47. 

Lag 

om ändring av 3 och 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 

I enlighet med riksdagens beslut: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 

Definitioner 

Med arbetstagare avses i denna lag en per-
son som genom avtal förbinder sig att åt en 
annan (arbetsgivaren) under dennes ledning 
och övervakning utföra arbete mot lön eller 
annat vederlag eller som står i tjänsteförhål-
lande eller annat därmed jämförbart anställ-
ningsförhållande till staten, en kommun eller 
ett annat offentligt samfund (myndighet). Vad 
som i denna lag föreskrivs om arbetstagare 
iakttas i tillämpliga delar också på den som ar-
betar i ett annat rättsförhållande som kan jäm-
ställas med ett anställningsförhållande. 
 

              
 

3 § 

Definitioner 

Med arbetstagare avses i denna lag en per-
son som genom avtal förbinder sig att åt en 
annan (arbetsgivaren) under dennes ledning 
och övervakning utföra arbete mot lön eller 
annat vederlag eller som står i tjänsteförhål-
lande eller annat därmed jämförbart anställ-
ningsförhållande till staten, ett välfärdsom-
råde, en kommun eller ett annat offentligt 
samfund (myndighet). Vad som i denna lag 
föreskrivs om arbetstagare iakttas i tillämpliga 
delar också på den som arbetar i ett annat rätts-
förhållande som kan jämställas med ett an-
ställningsförhållande. 

               
 

4 a § 

Sammansättningen av organ inom den offent-
liga förvaltningen och organ som utövar of-

fentlig makt 

I statliga kommittéer, delegationer och 
andra motsvarande statliga organ samt i kom-
munala organ och organ för kommunal sam-
verkan, med undantag för kommunfullmäk-
tige, skall kvinnor och män vara represente-
rade till minst 40 procent vardera, om inte sär-
skilda skäl talar för något annat. 
 
 
 

Om ett organ som utövar offentlig makt el-
ler ett ämbetsverk, en inrättning eller ett bolag 
med kommunal eller statlig majoritet har ett 
förvaltningsråd, en direktion eller ett annat 
lednings- eller förvaltningsorgan, som består 
av förtroendevalda, skall i organet finnas en 

4 a § 

Sammansättningen av organ inom den offent-
liga förvaltningen och organ som utövar of-

fentlig makt 

I statliga kommittéer, delegationer och 
andra motsvarande statliga organ, i välfärds-
områdens och välfärdssammanslutningars or-
gan och organ för samverkan mellan välfärds-
områden samt i kommunala organ och organ 
för kommunal samverkan, med undantag för 
välfärdsområdesfullmäktige och kommun-
fullmäktige, ska kvinnor och män vara repre-
senterade till minst 40 procent vardera, om 
inte något annat följer av särskilda skäl. 

Om ett organ som utövar offentlig makt el-
ler ett ämbetsverk, en inrättning eller ett bolag 
där kommunen, välfärdsområdet eller staten 
har majoritet, har ett förvaltningsråd, en di-
rektion eller ett annat lednings- eller förvalt-
ningsorgan, som består av förtroendevalda, 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
jämn representation av kvinnor och män, om 
inte särskilda skäl talar för något annat. 
 

Myndigheter och alla de parter som ombeds 
utse kandidater till de organ som nämns i 
denna paragraf skall i mån av möjlighet före-
slå både en man och en kvinna för varje post. 
 

ska i organet finnas en jämn representation av 
kvinnor och män, om inte något annat följer 
av särskilda skäl. 

Myndigheter och alla de parter som ombeds 
utse kandidater till de organ som avses i denna 
paragraf ska i mån av möjlighet föreslå både 
en man och en kvinna för varje post. 

 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

48. 

Lag 

om ändring av 1 § i arkivlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arkivlagen (831/1994) 1 § 1 mom. 2 och 4 punkten som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

1 § 
 

Denna lag gäller följande arkivbildare: 
              
2) kommunala myndigheter och organ, 

 
 

              
4) statens och kommunernas affärsverk, 

 
              

 

1 § 
 

Denna lag gäller följande arkivbildare: 
               
2) kommunala myndigheter och organ samt 

välfärdsområdens och välfärdssammanslut-
ningars myndigheter och organ, 

               
4) statens, välfärdsområdenas och kommu-

nernas affärsverk, 
               

 
Denna lag träder i kraft den  20 . 

 
 
  



   
  

 

   

 
 

 

49. 

Lag 

om ändring av konkurrenslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i konkurrenslagen (948/2011) 30 a § 1 mom., 30 c §, 30 d § och 33 § 1 mom., sådana 

de lyder, 30 a § 1 mom., 30 d § och 33 § 1 mom. i lag 721/2019 samt 30 c § i lag 595/2013, som 
följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 

Konkurrens- och konsumentverkets behörig-
het 

Konkurrens- och konsumentverket ska i 
första hand förhandlingsvägen försöka undan-
röja ett förfarande eller en verksamhetsstruk-
tur som tillämpas i den ekonomiska verksam-
het vilken bedrivs av en kommun, en sam-
kommun, staten eller en enhet som de har be-
stämmande inflytande över och som när varor 
eller tjänster erbjuds 
 

1) snedvrider eller kan bidra till att sned-
vrida förutsättningarna för en sund och funge-
rande konkurrens på marknaden, 

2) hindrar eller kan bidra till att hindra att en 
sund och fungerande ekonomisk konkurrens 
uppstår eller utvecklas, eller 

3) står i strid med kravet på marknadsmässig 
prissättning i 128 § i kommunallagen 
(410/2015). 
 

              
 

30 a § 

Konkurrens- och konsumentverkets behörig-
het 

Konkurrens- och konsumentverket ska i 
första hand förhandlingsvägen försöka undan-
röja ett förfarande eller en verksamhetsstruk-
tur som tillämpas i den ekonomiska verksam-
het som bedrivs av en kommun, en samkom-
mun, ett välfärdsområde, en välfärdssamman-
slutning eller staten, eller av en enhet som de 
har bestämmande inflytande över och som när 
varor eller tjänster erbjuds 

1) snedvrider eller kan bidra till att sned-
vrida förutsättningarna för en sund och funge-
rande konkurrens på marknaden, 

2) hindrar eller kan bidra till att hindra att en 
sund och fungerande ekonomisk konkurrens 
uppstår eller utvecklas, eller 

3) står i strid med kravet på marknadsmässig 
prissättning i 128 § i kommunallagen 
(410/2015) eller 131 § i lagen om välfärdsom-
råden ( / ). 

               
 

 

Meddelande av förbud, föreläggande eller 
åläggande 

Om de förhandlingar som avses i 30 a § inte 
leder till resultat, ska Konkurrens- och konsu-
mentverket förbjuda kommunen, samkommu-
nen eller staten att använda förfarandet eller 
verksamhetsstrukturen eller som villkor för 
förfarandet eller verksamhetsstrukturen med-
dela ålägganden som säkerställer jämlika 

30 c § 

Meddelande av förbud, föreläggande eller 
åläggande 

Om de förhandlingar som avses i 30 a § inte 
leder till resultat, ska Konkurrens- och konsu-
mentverket förbjuda kommunen, samkommu-
nen, välfärdsområdet, välfärdssammanslut-
ningen eller staten att använda förfarandet el-
ler verksamhetsstrukturen eller som villkor 
för förfarandet eller verksamhetsstrukturen 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
verksamhetsförutsättningar på marknaden. 
Konkurrens- och konsumentverket kan dock 
inte förordna att verksamheten i sin helhet ska 
upphöra, om utförandet av uppgiften baserar 
sig på lagstiftning. 
 

meddela ålägganden som säkerställer jämlika 
verksamhetsförutsättningar på marknaden. 
Konkurrens- och konsumentverket kan dock 
inte förordna att verksamheten i sin helhet ska 
upphöra, om utförandet av uppgiften baserar 
sig på lagstiftning. 
 

30 d § 

Separat redovisning 

Om i 30 a § avsedda kommuner, samkom-
muner eller staten eller enheter som de har be-
stämmande inflytande över bedriver ekono-
misk verksamhet i ett konkurrensläge på 
marknaden, ska de ha separat redovisning för 
denna verksamhet så att de 
 

1) verksamhetsvis korrekt konterar och för-
delar inkomsterna och utgifterna på grundval 
av konsekvent tillämpade och sakligt motive-
rade principer för kostnadsredovisning, samt 

2) som tilläggsuppgift ger en klar beskriv-
ning av de i 1 punkten avsedda principerna för 
kostnadsredovisning. 

Intäkterna från och kostnaderna för verk-
samheten ska presenteras i form av en resul-
taträkning som upprättas för varje räkenskaps-
period och som ska kunna härledas från den i 
1 mom. avsedda aktörens bokföring och som 
ska upprättas enligt bestämmelserna i bokfö-
ringslagen eller enligt andra redovisningsbe-
stämmelser som tillämpas på aktören i fråga. 

Resultaträkningarna och tilläggsuppgifterna 
är offentliga och de ska presenteras som en not 
till bokslutet. 

Konkurrens- och konsumentverket utövar 
tillsyn över fullgörandet av skyldigheterna en-
ligt 1 och 2 mom. Om en kommun, samkom-
mun eller staten eller en enhet som de har be-
stämmande inflytande över försummar att 
fullgöra skyldigheterna enligt 1 eller 2 mom., 
kan Konkurrens- och konsumentverket ålägga 
kommunen, samkommunen eller staten att vid 
vite lämna särredovisningen, resultaträk-
ningen och bokslutet samt beskrivningen av 
principerna för kostnadsredovisningen inom 
den tid som verket bestämmer. På föreläg-
gande och utdömande av vite tillämpas 46 §. 
 

30 d § 

Separat redovisning 

Om i 30 a § avsedda kommuner, samkom-
muner, välfärdsområden, välfärdssamman-
slutningar eller staten eller enheter som de har 
bestämmande inflytande över bedriver ekono-
misk verksamhet i ett konkurrensläge på 
marknaden, ska de ha separat redovisning för 
denna verksamhet så att de 

1) verksamhetsvis korrekt konterar och för-
delar inkomsterna och utgifterna på grundval 
av konsekvent tillämpade och sakligt motive-
rade principer för kostnadsredovisning, samt 

2) som tilläggsuppgift ger en klar beskriv-
ning av de i 1 punkten avsedda principerna för 
kostnadsredovisning. 

Intäkterna från och kostnaderna för verk-
samheten ska presenteras i form av en resul-
taträkning som upprättas för varje räkenskaps-
period och som ska kunna härledas från den i 
1 mom. avsedda aktörens bokföring och som 
ska upprättas enligt bestämmelserna i bokfö-
ringslagen eller enligt andra redovisningsbe-
stämmelser som tillämpas på aktören i fråga. 

Resultaträkningarna och tilläggsuppgifterna 
är offentliga och de ska presenteras som en not 
till bokslutet. 

Konkurrens- och konsumentverket utövar 
tillsyn över fullgörandet av skyldigheterna en-
ligt 1 och 2 mom. Om en kommun, en sam-
kommun, ett välfärdsområde, en välfärdssam-
manslutning, staten eller en enhet som de har 
bestämmande inflytande över försummar att 
fullgöra skyldigheterna enligt 1 eller 2 mom., 
kan Konkurrens- och konsumentverket ålägga 
kommunen, samkommunen, välfärdsområ-
det, välfärdssammanslutningen eller staten att 
vid vite lämna särredovisningen, resultaträk-
ningen och bokslutet samt beskrivningen av 
principerna för kostnadsredovisningen inom 



   
  

 

   

 
 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 
 

Bestämmelserna i 1 4 mom. tillämpas inte, 
om omsättningen inom den ekonomiska verk-
samhet som kommunen, samkommunen, sta-
ten eller de enheter som de har bestämmande 
inflytande över bedriver i ett konkurrensläge 
på marknaden understiger 40 000 euro per år. 
 
 

Bestämmelserna i 1 4 mom. tillämpas inte 
på verksamhet som avses i 30 b §. 
 

den tid som verket bestämmer. På föreläg-
gande och utdömande av vite tillämpas 46 §. 

Bestämmelserna i 1 4 mom. tillämpas inte, 
om omsättningen inom den ekonomiska verk-
samhet som kommunen, samkommunen, väl-
färdsområdet, välfärdssammanslutningen, 
staten eller de enheter som de har bestäm-
mande inflytande över bedriver i ett konkur-
rensläge på marknaden understiger 40 000 
euro per år. 

Bestämmelserna i 1 4 mom. tillämpas inte 
på verksamhet som avses i 30 b §. 
 

33 § 

Skyldighet att lämna upplysningar 

En näringsidkare, en sammanslutning av nä-
ringsidkare, en upphandlande enhet, en kom-
mun, en samkommun och staten samt enheter 
som de har bestämmande inflytande över ska 
på uppmaning av Konkurrens- och konsu-
mentverket oberoende av sekretessbestäm-
melserna ge verket alla de uppgifter och hand-
lingar som behövs för utredning av en konkur-
rensbegränsnings innehåll, ändamål och verk-
ningar samt för utredning av konkurrensför-
hållandena och för bedömning av ett företags-
förvärv som avses i 4 kap. och ett förfarande, 
en verksamhetsstruktur och deras verkningar 
som avses i 4 a kap. 
 

              
 

33 § 

Skyldighet att lämna upplysningar 

En näringsidkare, en sammanslutning av nä-
ringsidkare, en upphandlande enhet, en kom-
mun, en samkommun, ett välfärdsområde, en 
välfärdssammanslutning och staten samt en-
heter som de har bestämmande inflytande 
över ska på uppmaning av Konkurrens- och 
konsumentverket oberoende av sekretessbe-
stämmelserna ge verket alla de uppgifter och 
handlingar som behövs för utredning av en 
konkurrensbegränsnings innehåll, ändamål 
och verkningar samt för utredning av konkur-
rensförhållandena och för bedömning av ett 
företagsförvärv som avses i 4 kap. eller av ett 
förfarande eller en verksamhetsstruktur som 
avses i 4 a kap. eller deras verkningar. 

               
 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
 

 
  



   
  

 

   

 
 

 

50. 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § 1 mom. i lagen om statens revisionsverk (676/2000) en ny 2 a-punkt som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Granskningsrätt 

Revisionsverket har rätt att granska 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

2 § 

Granskningsrätt 

Revisionsverket har rätt att granska 
               
2 a) lagligheten av och ändamålsenligheten 

i ekonomin i välfärdsområden samt i samman-
slutningar och stiftelser som hör till en i 4 § i 
lagen om välfärdsområden ( / ) avsedd väl-
färdsområdeskoncern och i andra i den para-
grafen avsedda sammanslutningar, stiftelser 
och inrättningar i vilka ett välfärdsområde till-
sammans med ett eller flera välfärdsområden, 
en eller flera kommuner eller staten utövar be-
stämmande inflytande, 

               
 

Denna lag träder i kraft den 20 .  
 

 
 
  


