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Statsrådets förordning
om statsunderstöd till metropolförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen
(688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om grunder-
na för att bevilja statsunderstöd till metropol-
förvaltningen av anslag i statsbudgeten.

Bestämmelser om statsunderstöd finns
dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) metropolområdet metropolområdet en-

ligt 3 § i lagen om metropolförvaltningen (  /
),

2) metropolförvaltningen metropolförvalt-
ningen enligt lagen om metropolförvaltning-
en,

3) ett enhetligt biljettsystem för metropol-
området enkel-, serie- och periodbiljetter i
den kollektivtrafik som ordnas av metropol-
förvaltningen och som säljs enligt samma
grunder på hela dess område,

4) tariffstöd ett understöd som en kommun
betalar till metropolförvaltningen för att
sänka biljettpriserna vid den fastställda ser-
vicenivån.

3 §

Statsunderstöd som beviljas metropolförvalt-
ningen för ett enhetligt biljettsystem och för

att sänka taxorna

Finansministeriet får inom ramen för stats-
budgeten bevilja metropolförvaltningen
statsunderstöd för kostnader för att skapa och
upprätthålla ett enhetligt biljettsystem på

metropolområdet och för att sänka kollektiv-
trafikens taxor.

Understödet kan högst täcka 10 % av det
sammanlagda tariffstödet.

4 §

Övrigt statsunderstöd till metropolförvalt-
ningen för kollektivtrafik

Finansministeriet får inom ramen för stats-
budgeten så som avses i lagen om skötseln av
uppgifter som gäller trafiksystemet och kol-
lektivtrafiken i metropolområdet bevilja met-
ropolförvaltningen statsunderstöd

1) för skötseln av nya lagstadgade kommu-
nala uppgifter, och

2) för skötseln av uppgifter som överförts
till metropolförvaltningen från staten.

Statsunderstödet ska täcka de kostnader
som orsakas av att de lagstadgade uppgifter-
na överförts eller utvidgats.

5 §

Statsunderstöd till metropolförvaltningen för
metropolplanläggning

Finansministeriet beviljar inom ramen för
statsbudgeten metropolförvaltningen statsun-
derstöd för uppgörande av metropolplanen
enligt 4 a kap. i markanvändnings- och bygg-
lagen (132/1999) och i synnerhet dess ge-
nomförandedel.

§

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den   201  .


