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Lagförslag 

 
 

1. 

Lag 

om ändring av 98 och 140 § i landskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i landskapslagen ( / ) 98 § 2 mom. och 140 § 2 mom. som följer: 

 
 

98 § 
 

Bokföring 
 

På landskapets bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som fö-
reskrivs i denna lag, bokföringslagen. 

Närmare bestämmelser om landskapets bokslut och verksamhetsberättelse, bokslutsno-
terna, resultaträkningen, finansieringsanalysen, balansräkningen, koncernbokslutet och dess 
noter, delårsrapporter, kalkylerings- och kontosystemet och uppgifter om kostnaderna för en-
skilda tjänster får utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Bokföringsnämndens landskaps- och kommunsektion meddelar, utöver vad som föreskrivs 
i 8 kap. 1 § i bokföringslagen, anvisningar och avger utlåtanden om tillämpningen av 98—101 
§ i denna lag och om tillämpningen av förordningar som utfärdas med stöd av 2 mom. 
 
----- 
 

140 § 

Uppföljning av landskapets verksamhet, ekonomi och tjänsteproduktion samt produktion av 
information 

Landskapet ska följa landskapsbefolkningens hälsa och välfärd samt kvaliteten, verknings-
fullheten och kostnaderna i fråga om de uppgifter landskapet har enligt lag. Dessutom ska land-
skapet följa verksamheten och ekonomin inom sin egen tjänsteproduktion och jämföra den med 
verkningsfullheten, effektiviteten och ekonomin hos tjänster som produceras av andra.  

Landskapet ska i fråga om de uppgifter det har enligt lag producera information om verk-
samheten, ekonomin och tjänsteproduktionens kvalitet separat för olika verksamhetsområden 
för användning i uppföljningen, övervakningen och styrningen av verksamheten. Landskapet 
ska i den form som krävs för interoperabilitet regelbundet till Statskontoret lämna de i 98 § 
avsedda ekonomiska uppgifterna samt de ekonomiska uppgifter som ska lämnas enligt vad som 
föreskrivs annanstans i lag eller med stöd av lag. Landskapet svarar för att de uppgifter som 
lämnas är riktiga. Det är avgiftsfritt för landskapen att lämna och använda uppgifter. Bestäm-
melser om vilken information som ska produceras och om hur och när den ska produceras och 
lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet. Finansministeriet fastställer årligen det när-
mare informationsinnehåll och de tekniska kriterier som ska tillämpas vid lämnandet av ekono-
miska uppgifter utifrån en gemensam beredning som görs av landskapen, kommunerna och 
andra parter som utnyttjar uppgifterna. 

Privata tjänsteproducenter som producerar tjänster för landskapet enligt ett uppdragsavtal 
ska lämna landskapet den information som krävs för den uppföljning som avses i 1 mom. på det 



   
  

 
sätt som anges av landskapet, Institutet för hälsa och välfärd eller en annan myndighet som 
enligt lag har rätt att få information. 

Landskapet ska publicera uppföljningsdata om dess ekonomi och verksamhet för allmänt 
bruk. De uppgifter som publiceras får inte innehålla identifieringsuppgifter för enskilda perso-
ner, och uppgifterna ska behandlas så att enskilda personer inte kan identifieras utifrån dem vare 
sig direkt eller indirekt. 

För produktionen av annan sektorsspecifik information för uppföljningen, övervakningen 
och styrningen av landskapets verksamhet gäller särskilda bestämmelser. 

 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 

 

2. 

 

Lag 

om ändring av kommunallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kommunallagen (410/2015) 112 § och 
fogas till lagen en ny 121 a § som följer: 
 
 

 
112 § 

Bokföring 

  På kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som före-

skrivs i denna lag, bokföringslagen. 

  Närmare bestämmelser om kommunens bokslut och verksamhetsberättelse, bokslutsnoterna, 

resultaträkningen, finansieringsanalysen, balansräkningen, koncernbokslutet och dess noter, 
delårsbokslut samt kalkylerings- och kontosystemet får utfärdas genom förordning av statsrå-

det. Dessutom får närmare bestämmelser om uppgifter om kostnaderna för enskilda tjänster 

utfärdas genom förordning av statsrådet. 

  Bokföringsnämndens kommunsektion meddelar anvisningar och avger utlåtanden om till-

lämpningen av bokföringslagen och 113–116 § i denna lag och om tillämpningen av förord-

ningar som utfärdas med stöd av 2 mom. 

 

---- 
 

121 a § 



   
  

 
Produktion och rapportering av uppgifter om kommunens verksamhet, ekonomi och tjänste-

produktion 

Kommunen ska i fråga om de uppgifter den har enligt lag producera information om ekono-
min och kostnaderna för tjänsteproduktionen separat för olika verksamhetsområden för använd-
ning i styrningen, ledningen och uppföljningen av kommunens verksamhet, förvaltning och 
ekonomi samt för säkerställande av de i 5 kap. avsedda kommuninvånarnas och serviceanvän-
darnas möjlighet att delta och påverka.  

Kommunen ska i den form som krävs för interoperabilitet regelbundet till Statskontoret 
lämna de i 112 § avsedda ekonomiska uppgifterna samt de ekonomiska uppgifter som ska läm-
nas enligt vad som föreskrivs annanstans i lag eller med stöd av lag.  Kommunen svarar för att 
de uppgifter som lämnas är riktiga. Det är avgiftsfritt för kommunen att lämna och använda 
uppgifter. Bestämmelser om vilken information som ska produceras och om hur och när den 
ska produceras och lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet. Finansministeriet fast-
ställer årligen det närmare informationsinnehåll och de tekniska kriterier som ska tillämpas vid 
lämnandet av ekonomiska uppgifter utifrån en gemensam beredning som görs av landskapen, 
kommunerna och andra parter som utnyttjar uppgifterna. 

För produktionen av annan sektorsspecifik information för uppföljningen, övervakningen 
och styrningen av kommunens verksamhet gäller särskilda bestämmelser. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

 

 

3. 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om statskontoret 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § 1 mom. i lagen om statskontoret (305/1991), sådant det lyder i lag 1081/2014, en 
ny 4 punkt och till paragrafen ett nytt 5 mom. som följer:  
 

 2 §  

 

Om det inte föreskrivs annat om behörigheten någon annanstans, har Statskontoret till 

uppgift att 

--------- 

4) vara teknisk administratör för kommunernas och landskapens informationsresurs 

för ekonomisk information. Den tekniska administratören svarar för den allmänna 

funktionen, driftsäkerheten och datasäkerheten i fråga om informationsresursen för 

ekonomisk information samt för lagring av uppgifter i informationsresursen för hante-

ring och utlämnande av uppgifter.  

... 

 



   
  

 

För användning av den i 1 mom. 4 punkten avsedda informationsresursen för ekono-

misk information tas ingen avgift ut. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

————— 

 

 

4. 

Lag 

Lag om ändring av 31 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård 

I enlighet med riksdagens beslut 
 

fogas till 31 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ( / ) ett nytt 5 mom. som följer:  
 

31 §  

Uppföljning och utvärdering av social- och hälsovården 

Landskapet ska följa befolkningens välfärd och hälsa i sitt område samt kvaliteten, verk-
ningsfullheten, kostnaderna och produktiviteten i fråga om den social- och hälsovård som land-
skapet ordnar samt följa hur samordningen av tjänsterna för kunderna har genomförts. Dessu-
tom ska landskapet följa verksamheten och ekonomin inom den egna tjänsteproduktionen samt 
jämföra den med kvaliteten, verkningsfullheten och produktiviteten hos tjänster som produceras 
av andra. 

Institutet för hälsa och välfärd ska följa och utvärdera befolkningens hälsa och välfärd samt 
den social- och hälsovård som ordnas av landskapen. Institutet för hälsa och välfärd utarbetar 
för social- och hälsovårdsministeriet de utredningar om situationen för och genomförandet av 
social- och hälsovården som behövs vid beredningen av de riksomfattande målen enligt 26 § 
och vid förhandlingarna med landskapen. Utredningarna offentliggörs i det allmänna datanätet. 

Institutet för hälsa och välfärd bestämmer minimidatainnehållet i uppföljningen enligt 1 
mom., inklusive de välfärdsberättelser som avses i 7 och 8 §. Landskapen ska lämna uppfölj-
ningsuppgifterna till Institutet för välfärd och hälsa på det sätt som institutet bestämmer.  

Privata tjänsteproducenter som producerar tjänster för landskapen ska ställa de uppgifter som 
krävs för uppföljningen enligt 1 mom. till landskapens och Institutet för hälsa och välfärds för-
fogande på det sätt som Institutet för hälsa och välfärd bestämmer. 

Bestämmelser om lämnande av landskapens ekonomiska uppgifter finns dessutom i 140 § 2 
mom. i landskapslagen. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

——— 
 



   
  

 
 

5. 

Lag 

om ändring av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
 

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 58 § 1 
mom., sådant det lyder i lag 532/2017, som följer: 

 
58 § 

 

Tillställande och granskning av uppgifter 

 

Kommunen, samkommunen och en privat verksamhetsanordnare ska till statsbidragsmyndig-

heten lämna in de uppgifter baserade på budgeten, ekonomiplanen, bokslutet och verksam-

hetsberättelsen samt de övriga uppgifter som behövs för bestämmande av finansiering enligt 

denna lag och som gäller kostnader, verksamhetens omfattning och andra prestationer som an-

vänds som grund för finansieringen. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas 

in kan utfärdas genom förordning av statsrådet. I fråga om lämnande av kommuners och sam-

kommuners ekonomiska uppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i 121 a § i kommunal-

lagen. 

----- 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

6. 

Lag 

om ändring av 41 § i lagen om grundläggande utbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 41 § 2 mom. som följer: 
 

41 § 

Rätt att få uppgifter 

-------------------- 

Utbildningsanordnaren ska på begäran ge de statliga undervisningsförvaltningsmyn-

digheterna de uppgifter som de bestämmer och som krävs för utvärdering, utveckling, 

statistikföring och uppföljning av utbildningen. I fråga om lämnande av kommuners och 



   
  

 
samkommuners ekonomiska uppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i 121 a § i kommu-

nallagen. 

 

-------------------- 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 

 
 
 
 
 
 

7. 

Lag 

om ändring av 33 § i gymnasielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gymnasielagen (629/1998) 33 § 2 mom. som följer: 
 

33 § 

Rätt att få uppgifter 

-------------------- 

Utbildningsanordnaren ska på begäran ge de statliga undervisningsförvaltningsmyn-

digheterna de uppgifter som de bestämmer och som krävs för utvärdering, utveckling, 

statistikföring och uppföljning av utbildningen. I fråga om lämnande av kommuners 

och samkommuners ekonomiska uppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i 121 a 

§ i kommunallagen. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

————— 
 

 

8. 

Lag 



   
  

 
om ändring av 108 § i lagen om yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 108 § 3 mom. som följer: 

108 § 

Offentlighet och rätt att få uppgifter 

-------------------- 

Utbildningsanordnaren ska trots sekretessbestämmelserna på begäran ge de statliga 

undervisningsförvaltningsmyndigheterna de uppgifter som de bestämmer och som 

krävs för utvärdering, utveckling, statistikföring och uppföljning av utbildningen. I 

fråga om lämnande av kommuners och samkommuners ekonomiska uppgifter gäller 

dessutom vad som föreskrivs i 121 a § i kommunallagen. 

-------------------- 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

————— 
 
Helsingfors den     2018    

Statsminister 

Juha Sipilä 

 
 

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 
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