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UTKAST  17.5.2018 

 

 

UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FASTSTÄLLANDE AV HYRA MEL-

LAN KOMMUNER OCH LANDSKAP UNDER EN ÖVERGÅNGSPERIOD 

 

1. Förslagets huvudsakliga innehåll 

 

Det föreslås att det genom förordning föreskrivs om det fastställande av hyra under en över-

gångsperiod som avses i 20 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av 

social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. 

 

2. Nuläget och förslag till förordning 

 

I lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen 

om ordnande av räddningsväsendet ingår bestämmelser om att de lokaler som används inom den 

primärvård, den specialiserade sjukvård, det socialväsende och det räddningsväsende som kom-

munen ordnar övergår i landskapets besittning. Enligt 20 § i införandelagen övergår lokalerna i 

landskapets besittning den 1 januari 2020, om inte kommunen och landskapet kommer överens 

om något annat. Landskapet och kommunen ingår ett sådant avtal om besittningen av de lokaler 

som används av social- och hälsovårdsväsendet eller räddningsväsendet och som ägs av kom-

munen som gäller åtminstone till och med den 31 december 2022. Landskapet har rätt att för-

länga hyresavtalets giltighetstid med ett år. Enligt 26 § i införandelagen tillämpas på andra sam-

kommuner för social- och hälsovård än de som avses i 18 § i införandelagen vad som föreskrivs 

om kommuner. Enligt 20 § 4 mom. i införandelagen ska den avtalade hyran för en lokal i ett hy-

resavtal täcka de skäliga kapitalkostnaderna och underhållskostnaderna för den lokalen. Ett hy-

resavtal kan också ingås mellan kommunen och det servicecenter som avses i 31 § i införandela-

gen. Enligt 20 § 5 mom. får närmare bestämmelser om hur hyran bestäms utfärdas genom för-

ordning av statsrådet.  

 

Det servicecenter som avses i 6 kap. i införandelagen och 16 kap. i landskapslagen producerar 

lokalservice för landskapen samt andra tjänster som är knutna till lokalservice, vilket i praktiken 

betyder att de ordnar med de hyresavtal som landskapen behöver för lokalerna.  

 

Under övergångsperioden fastställs hyran mellan en kommun och landskapet antingen i enlighet 

med det system för interna hyror som redan används i kommunen i fråga eller i enlighet med 

denna förordning.  

 

Med ett system för interna hyror avses kommunens eller samkommunens interna beräkningssy-

stem, med hjälp av vilket kostnaderna till följd av ägandet och användningen av en fastighet 

hänförs till dem som använder lokalerna, dvs. de tjänster som produceras i lokalerna i fråga.  

 

Genom förordning ska det utfärdas bestämmelser om att hyra enligt kommunens system för in-

terna hyror kan användas för hyresavtal mellan kommunen och landskapet under en övergångs-

period, om systemet har använts genom beslut av kommunfullmäktige och på samma villkor 

som inom kommunens verksamhet i övrigt. Kommunen ska i första hand få välja vilken grund 

för fastställande av hyran som ska tillämpas. Om det dock är uppenbart att den hyra som fast-

ställs på ovannämnda grunder är avsevärt högre än den hyra som fastställs enligt förordningen, 

ska bestämmelserna i 3 § i förordningen tillämpas när hyran fastställs. Jämförande beräkningar 
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ska vid behov göras om det är uppenbart att hyran enligt hyressystemet överskrider den kalkyle-

rade hyresnivå som fastställs i enlighet med 3 § i förordningen. 

 

Kommunerna ska senast i den sammanställning över lokalerna som avses i 23 § i införandelagen 

underrätta landskapet om att intern hyra används som grund för fastställande av hyran i det hy-

resavtal som ingås för lokaler. Anmälan kan i praktiken också göras på annat sätt i anslutning 

till beredningen av hyresavtalen. Om någon anmälan inte har gjorts iakttas grunderna i 3 § i för-

ordningen när hyran fastställs. Hyresbeloppet avtalas i det hyresavtal som landskapsfullmäktige 

fattar beslut om i enlighet med 24 § i införandelagen. 

 

Om det är uppenbart att hyreskostnaden enligt systemet för interna hyror avsevärt överskrider 

den kalkylerade hyreskostnaden enligt förordningen, om kommunen inte har något av fullmäk-

tige godkänt system för interna hyror eller om kommunen annars så beslutar, fastställs hyran i 

ett hyresavtal som ingås mellan landskapet och kommunen på följande sätt: 

 

Hyran är en total hyra som består av kapitalhyra, hyra för underhåll och en andel för marken.  

 

Kapitalhyran beräknas utifrån det tekniska värdet på den byggnad som hyrs ut eller, om det 

saknas, utifrån ett kalkylmässigt tekniskt värde genom att ett avkastningskrav på 6 procent an-

vänds. Avkastningskravet beräknas utifrån kostnader för eget och främmande kapital som är 

bundet till fastigheten, avskrivningar som beskriver slitaget på fastigheten och de risker som 

hänger samman med fastigheten. Det föreslagna avkastningskravet på 6 procent grundar sig på 

rådande praxis i kommunerna och statsförvaltningen. 

 

Om byggnaden har ett tekniskt värde definierat enligt allmänt godtagna principer, kan det här 

värdet användas vid fastställandet av kapitalhyror. Som allmänt godtagna grunder för faststäl-

lande av det tekniska värdet används en definition som grundar sig på etablerade metoder som 

används i kommunerna där det förväntade slitaget inte avsevärt avviker från det nedannämnda 

kalkylerade förväntade slitaget. Kommunerna ska i praktiken senast i den sammanställning över 

lokalerna som avses i 23 § i införandelagen underrätta landskapet om det tekniska värdet och 

grunden för fastställande av det. Om byggnaden saknar ett tekniskt värde, kan ett sådant bildas 

med hjälp av det kalkylerade återanskaffningsvärdet, som beräknats utifrån de faktiska genom-

snittliga kostnaderna, och det förväntade slitage som ska dras av från återanskaffningsvärdet. 

Som ett förväntat slitage betraktas 1,75 procent av återanskaffningsvärdet årligen. Av särskilda 

skäl kan som återanskaffningsvärde även användas byggnadens anskaffningspris indexerat till 

nuläget. Byggnader som är i bruk beräknas vara utsatta för ett slitage på högst 70 procent. Det 

förväntade slitaget anses börja antingen från det ursprungliga byggåret eller vid tidpunkten för 

en omfattande renovering. Ovannämnda förväntade slitage grundar sig på befintliga beräknings-

metoder. 

 

Den kalkylerade hyran i anslutning till värdet på mark fastställs på basis av fastighetens läge 

och antalet invånare i den kommun där fastigheten är belägen per lägenhetsyta som kommer att 

användas av landskapet.   

I fråga om mark fastställs hyran på basis av fastighetens läge och antalet invånare i den kommun 

där fastigheten är belägen enligt följande för varje månad:  

 

 

Helsingfors 1,00 euro/m2 yta som landskapet kommer att använda (lägenhetsyta), 
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Esbo, Vanda och Grankulla 0,80 euro/m2 yta som landskapet kommer att använda (lä-

genhetsyta), 

 

städer med fler än 50 000 invånare samt kommuner i landskapet Nyland med 15 000–

50 000 invånare 0,50 euro/m2 yta som landskapet kommer att använda (lägenhetsyta), 

 

övriga kommuner med 15 000–50 000 invånare samt kommuner i landskapet Nyland 

med färre än 15 000 invånare 0,30 euro/m2 yta som landskapet kommer att använda 

(lägenhetsyta), 

 

övriga kommuner med färre än 15 000 invånare 0,20 euro/m2 yta som landskapet 

kommer att använda (lägenhetsyta). 

 

 

Hyran för underhållet omfattar kostnader för administration, användning, underhåll, service, 

skötsel av utomhusområden, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering.. Hyran för underhål-

let av en fastighet beräknas genom användning av genomsnittliga byggnadstypspecifika under-

hållspriser som grundar sig på etablerade informationskällor inom fastighetsbranschen. En så-

dan informationskälla är bl.a. Institutet för fastighetsekonomi.   

 

På hyresjusteringar tillämpas allmän praxis inom fastighetsbranschen och hyresjusteringarna 

binds till levnadskostnadsindex.  

 

    

3. Ekonomiska konsekvenser (kompletteras) 

 

Förordningen har inga konsekvenser för statsfinanserna. De ekonomiska konsekvenserna för 

kommunerna och landskapen framgår av den regeringsproposition som gäller överföringen av 

organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet samt genomförandet 

av landskapsreformen (RP 15/2017 rd).  

 

4. Beredningen av förordningen (kompletteras) 

 

Den föreslagna förordningen har beretts vid finansministeriet och förhandlingar har förts med Fin-

lands Kommunförbund. Våren 2017 hördes kommunerna om förslaget till förordning. På basis av 

hörandet ändrades bestämmelsen om fastställande av hyra utan system för interna hyror till den del 

den gäller grunderna för fastställande av förväntat slitage. Efter remissrundan kompletterades utkas-

tet till förordning i fråga om fastställandet av kommunens interna hyra, anmälan och grunderna för 

hyra för mark. Med anledning av ändringarna hördes våren 2018... 

 

 5. Ikraftträdande 

 

Förordningen föreslås träda i kraft den x x 2018 

 

 

 

 

 

Statsrådets förordning 
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om fastställande av hyra enligt ett hyresavtal mellan kommuner och landskap under en över-

gångsperiod 

 

 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § i lagen om införande av landskapsla-

gen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet (  

/2018): 

 

1 § Tillämpningsområde 

 

I denna förordning föreskrivs om fastställande av hyra enligt ett hyresavtal som avses i 20 § i lagen 

om införande av landskapslagen, lagen om ordande av social- och hälsovård och lagen om ordnande 

av räddningsväsendet och som ingås mellan ett landskap och en kommun samt mellan ett i 31 § i 

den nämnda lagen avsett servicecenter och en kommun under den hyrestid som avses i 20 § 2 mom. 

i den nämnda lagen.   

 

2 § Användning av kommunens system för interna hyror 

 

I hyresavtalet fastställs hyran enligt det system för interna hyror som används i respektive kommun. 

Med kommunens system för interna hyror avses kommunens interna beräkningssystem genom vil-

ket kostnaderna till följd av ägandet och användningen av en fastighet hänförs till dem som använ-

der lokalerna.  

 

Hyra som fastställs enligt kommunens system för interna hyror tillämpas i ett hyresavtal som avses i 

1 §, om systemet har införts i kommunen genom beslut av fullmäktige och systemet används på 

samma villkor som inom kommunens verksamhet i övrigt.  

 

Om det dock är uppenbart att den hyra som fastställs enligt grunderna i 2 mom. är avsevärt högre än 

den hyra som fastställs enligt 3 §, tillämpas 3 § på fastställandet av hyran.  

 

Om kommunen inte har något sådant system för interna hyror som avses i 1 och 2 mom., tillämpas 

3 § på fastställandet av hyran. 

 

3 § Fastställande av hyra utan ett system för interna hyror 

 

Om en kommun inte har ett befintligt system för interna hyror enligt 2 §, om kommunen inte har 

underrättat landskapet om användningen av ett system för interna hyror eller om kommunen av nå-

got annat skäl så beslutar, fastställs hyran i ett hyresavtal som avses i 1 § på det sätt som föreskrivs i 

2–6 mom. i denna paragraf.  

 

Den månatliga hyran består av kapitalhyra, hyra för underhåll och en andel för marken. Kapitalhy-

ran beräknas utifrån det tekniska värdet på den byggnad som hyrs ut eller, om det saknas, utifrån ett 

kalkylmässigt tekniskt värde genom att ett avkastningskrav på 6 procent används. Avkastningskra-

vet beräknas utifrån kostnader för eget och främmande kapital som är bundet till fastigheten, av-

skrivningar som beskriver slitaget på fastigheten och de risker som hänger samman med fastigheten.  

 

Om byggnaden har ett tekniskt värde definierat enligt allmänt godtagna principer, används det här 

värdet vid fastställandet av kapitalhyror enligt 2 mom. Om byggnaden saknar ett tekniskt värde, kan 
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ett sådant bildas med hjälp av det kalkylerade återanskaffningsvärdet, som beräknats utifrån de fak-

tiska genomsnittliga kostnaderna, och det förväntade slitage som ska dras av från återanskaffnings-

värdet. Som ett förväntat slitage betraktas 1,75 procent av återanskaffningsvärdet årligen. Av sär-

skilda skäl kan som återanskaffningsvärde även användas byggnadens anskaffningspris indexerat 

till nuläget. Byggnader som är i bruk beräknas vara utsatta för ett slitage på högst 70 procent. Det 

förväntade slitaget anses börja antingen från det ursprungliga byggåret eller vid tidpunkten för en 

omfattande renovering. 

 

Underhållskostnaderna för en fastighet omfattar kostnader för administration, användning, under-

håll, service, skötsel av utomhusområden, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Underhålls-

kostnaderna för en fastighet beräknas genom användning av genomsnittliga byggnadstypspecifika 

underhållspriser.  

 

Den månatliga hyran för mark är per lägenhetsyta som kommer att användas av landskapet följande:  

 

1) Helsingfors 1,00 euro/m2, 

 

2) Esbo, Vanda och Grankulla 0,80 euro/m2, 

 

3) städer med fler än 50 000 invånare samt kommuner i landskapet Nyland med 15 000–50 000 

invånare 0,50 euro/m2, 

 

4) övriga kommuner med 15 000–50 000 invånare samt kommuner i landskapet Nyland med 

färre än 15 000 invånare 0,30 euro/m2, 

 

5) övriga kommuner med färre än 15 000 invånare 0,20 euro/m2. 

 

 

Hyran justeras årligen med levnadskostnadsindex.  

 
Invånarantalet enligt denna paragraf bestäms enligt de uppgifter som vid utgången av den 31 decem-
ber 2017 finns i det befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och Be-
folkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).  
 
  

 

4 § Ikraftträdande  

 

Denna förordning träder i kraft den x x 2018. 

 


