
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET                                                              PROMEMORIA 19.10.2015 
FINANSMINISTERIET  
 

 
 
Finansieringsreform för social- och hälsovården – alternativ och utvärderingar 
 
 
 

Översikt 
 

Social- och hälsovården finansieras i Finland i huvudsak genom sex olika finansieringskällor: 
statliga och kommunala skatteintäkter, obligatoriska (lagstadgade) och frivilliga försäkringsp-
remier samt arbetsgivar- och klientavgifter. I och med social- och hälsovårdsreformen över-
förs ansvaret för att ordna social- och hälsotjänsterna till självstyrande områden som är stör-
re än de nuvarande kommunerna. Samtidigt reformeras systemet för finansieringen av so-
cial- och hälsotjänsterna och den nuvarande flerkanalsfinansieringen avvecklas. Beredningen 
av finansieringsreformen inleddes hösten 2015, och avsikten är att riktlinjerna för en ny fi-
nansieringsmodell ska dras upp i början av 2016.  
 
De olika alternativen för finansieringen av social- och hälsovården är kommunal finansiering, 
statlig finansiering och beskattningsrätt för de självstyrande områdena. Enligt regeringsprog-
rammet ska finansieringen ske genom statliga och/eller kommunala finansieringsmodeller. 
Den kommunala finansieringsmodellen har dock ansetts stå i strid med den rätt till kom-
munal självstyrelse som tryggas i grundlagen, och därför kan den inte ses som ett genomför-
bart alternativ. Därför vore det bra att redan i ett tidigt skede av beredningen av finan-
sieringsreformen slå fast att den kommunala finansieringsmodellen är ett uteslutet alterna-
tiv.  
 
Ett självstyrande område är en egen juridisk person, och det är fråga om en ny förvaltnings-
nivå, vars beslutsfattande inte längre baserar sig på representanter som har valts av kom-
munerna utan på en egen förvaltning som har utsetts genom val. Uppgiften är inte längre 
kommunal, utan föreskriven för det självstyrande området. Ur den kommunala självstyrel-
sens perspektiv skulle ett finansieringsansvar innebära att kommunerna finansierar en upp-
gift som har föreskrivits för en annan aktör, och det har i grundlagsutskottets tolkningspraxis 
redan tidigare betraktats som problematiskt till och med när det har gällt betydligt mindre 
belopp. En kommunalt baserad modell för finansieringen av ett självstyrande område skulle 
innebära att det självstyrande området beslutar om ungefär hälften av den kommunala eko-
nomin.  Genom beslut av det självstyrande området kunde en kommuns ekonomiska spel-
rum inskränkas i betydande grad, och det självstyrande områdets beslut skulle inverka märk-
bart på bestämmandet av den kommunala skattesatsen. Därmed kan ett finansieringssystem 
som baserar sig i huvudsak på kommunal finansiering bedömas strida mot den rätt till kom-
munal självstyrelse som tryggas i grundlagen. Vid den fortsatta beredningen behöver man 
bedöma olika behov av och möjligheter för kommunal medfinansiering och för finansiering-
sarrangemang under övergångsperioden. 
 
Således kvarstår statlig finansiering som alternativ för finansieringen av social- och hälsot-
jänsterna. Statlig finansiering kan ordnas på åtminstone tre olika sätt: genom en ny förvärv-
sinkomstbaserad social- och hälsovårdsskatt, genom en ändring av de nuvarande grunderna 
för beskattningen av förvärvsinkomster eller genom en mer omfattande skattereform där 
även annat än inkomstbeskattningen ändras. Av dessa alternativ för statlig finansiering är in-
förandet av en särskild social- och hälsovårdsskatt det som vore enklast att genomföra. Vid 
sidan av det statliga finansieringsalternativet undersöks som alternativ finansieringsmöj-
lighet även att de självstyrande områdena beviljas beskattningsrätt, alltså att de självständigt 
ansvarar för både ordnandet av tjänsterna och finansieringen av dem. Dessutom undersöks 
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som alternativ att de självstyrande områdenas finansiering genomförs i form av en kom-
bination av statlig finansiering och beskattningsrätt för de självstyrande områdena. Ett alter-
nativ som hör till alternativen med statlig finansiering och som har föreslagits är en skatte-
finansierad fondmodell eller en försäkringsbolagsbaserad modell. När det gäller dessa alter-
nativ är det många frågor som behöver lösas när det gäller hur finansieringen fås ihop och 
hur tjänsterna ordnas och styrs. En försäkringsbolagsbaserad modell skulle på ett grundläg-
gande sätt ändra på sättet att ordna tjänsterna. 
 
Vid beredningen av finansieringsreformen måste man utgå ifrån riktlinjerna i regeringsprog-
rammet, enligt vilka den totala skattegraden inte får höjas och beskattningen av arbete inte 
får skärpas på någon inkomstnivå. I både de statliga finansieringsmodellerna och de självsty-
rande områdenas finansieringsmodeller avlägsnas kommunernas finansieringsansvar för ut-
gifterna för social- och hälsovården, dvs. kommunernas utgifter minskar. I och med social- 
och hälsotjänsterna överförs nästan hälften av kommunernas nuvarande utgifter på statens 
eller de självstyrande områdenas finansieringsansvar, och statens eller de självstyrande om-
rådenas ökade utgifter måste täckas genom skärpt beskattning. Av detta följer att kom-
munalbeskattningen i motsvarande grad måste lindras, dvs. att kommunerna måste sänka 
sin skattesats så att den totala skattegraden inte stiger.  
 
De viktigaste frågorna som måste lösas under beredningen av finansieringsreformen gäller 
alltså hur tyngdpunkten i beskattningen kan förskjutas från kommunerna till staten eller de 
självstyrande områdena utan att reformen kränker kommunernas beskattningsrätt och 
medborgarnas rätt till jämlik behandling, vilka båda är grundlagsskyddade rättigheter. Det 
ser ut som att en sänkning av den kommunala skattesatsen, beroende på hur den genom-
förs, medför antingen märkbara skillnader mellan skattskyldiga i olika kommuner i fråga om 
hur reformen inverkar på deras skattenivå eller märkbara skillnader mellan kommunerna i 
fråga om hur man med intäkterna av kommunalskatten lyckas finansiera de uppgifter som 
blir kvar hos kommunerna efter reformen. Det måste utredas om dessa skillnader kan godtas 
eller om de på något sätt kan minskas. En annan viktig fråga är hur en sänkning av den kom-
munala skattesatsen går att genomföra med hänsyn till den grundlagsskyddade kommunala 
beskattningsrätten. Om det inte är möjligt att sätta ett tak för den kommunala skattesatsen, 
är risken att den totala skattegraden stiger och att beskattningen av arbete skärps samt att 
de regionala skillnaderna i fråga om beskattningen växer sig oskäligt stora. 
 
Utgångspunkten är att ett tak för kommunalskatten kan anses vara problematiskt i förhål-
lande till den grundlagskyddade kommunala beskattningsrätten. Vid den fortsatta berednin-
gen bör det utredas om det är möjligt att sätta ett tak för kommunalskatten, då en betydan-
de del av de uppgifter som är på kommunernas ansvar i och med reformen överförs till de 
självstyrande områdena.    
 

Förslag 
Vid beredningen av finansieringsreformen måste man utgå ifrån regeringsprogrammets 
riktlinjer, enligt vilka den totala skattegraden inte får höjas och beskattningen av arbete in-
te får skärpas på någon inkomstnivå. Lösningen av finansieringen av social- och hälso-
vårdsreformen bereds med beaktande av regeringsprogrammets riktlinjer i första hand 
som en lösning som grundar sig på statligt finansieringsansvar, eftersom ett huvudsakligen 
kommunalt finansieringsansvar kan bedömas stå i strid med den grundlagstryggade kom-
munala självstyrelsen.  
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Olika alternativ för hur ett statligt finansieringsansvar kunde genomföras utreds under den 
fortsatta beredningen. Det är dock inte ändamålsenligt att i det första skedet av reformen 
bereda fondmodellen vidare, eftersom det med tanke på utjämningsbehovet inte skulle 
tillföra något mervärde till lösningen av finansieringen av servicesystemet. Ett eventuellt 
behov av att utreda fondmodellen anknyter till reformens andra skede, när avvecklandet 
av social- och hälsovårdens flerkanalsfinansiering bereds. 
 
Beaktandet av grundlagens villkor och en god lagberedning förutsätter också att alternati-
va finansieringsmöjligheter utreds. Vid sidan av en lösning med statligt finansieringsansvar 
bedöms under den fortsatta beredningen därför även en lösning som till vissa delar grun-
dar sig på egen beskattningsrätt för de självstyrande områdena. Konsekvenserna av dessa 
alternativa lösningar bedöms och jämförs sinsemellan. 
 
 

 

Alternativ 

 
Social- och hälsovården finansieras i Finland i huvudsak genom sex olika finansieringskällor: 
statliga och kommunala skatteintäkter, obligatoriska (lagstadgade) och frivilliga försäkringsp-
remier samt arbetsgivar- och klientavgifter. 
 
Aktörer som i betydande grad finansierar social- och hälsotjänsterna är kommunerna, staten, 
hushållen, Folkpensionsanstalten, arbetsgivarna och de privata försäkringsbolagen. Dessu-
tom deltar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA i finansieringen av 
boende för personer som behöver särskilt stöd, och social- och hälsovårdsministeriet beslu-
tar utifrån förslag från Penningautomatföreningen om utdelning av penningautomatunders-
töd för att främja hälsa och social välfärd. 
 
I samband med social- och hälsovårdsreformen skapas i inledningsskedet en ny modell för fi-
nansieringen av servicesystemet. I det andra skedet avvecklar man flerkanalsfinansieringen 
och ersätter den med en klarare och effektivare finansieringsmodell.   
 
Alternativen för ordnande av finansieringen för social- och hälsovården är  

1. Kommunal finansiering  
2. Beskattningsrätt för de självstyrande områdena (de självstyrande områdenas social- 

och hälsovårdsskatt) 
3. Statlig finansiering 

a. En särskild, statlig social- och hälsovårdsskatt 
b. Finansiering genom skärpning av de nuvarande grunderna för statens in-

komstbeskattning utan någon särskild social- och hälsovårdsskatt 
c. Finansiering genom skärpning av statens inkomstbeskattning och övriga bes-

kattning utan någon särskild social- och hälsovårdsskatt, dvs. en övergripan-
de beskattningsreform 

 
  I alternativ 1 och 2 behövs dessutom statlig medfinansiering. 

 
Enligt regeringsprogrammet ska staten och/eller kommunerna sköta finansieringen. I en rap-
port av de utredningspersoner som har utrett reformen av social- och hälsovården konstate-
ras följande i fråga om kommunernas finansieringsrätt: ”Med tanke på det skydd för kom-
muninvånarnas självstyrelse som det föreskrivs om i grundlagen kan kommunerna inte ha 
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bestående finansieringsansvar för verksamhet som de inte är ansvariga för att ordna. Detta 
behöver bekräftas tidigt i början av det första skedet av beredningen av reformen.” För att 
det ska kunna ges ett klart besked som styr beredningen och som gäller förberedelserna för 
reformen i kommunerna och samkommunerna är det motiverat att konstatera detta även i 
de riktlinjer som regeringen beslutar om i oktober. 
 
 

Finansieringsreform för social- och hälsovården – utgångspunkter och tidtabell 
 
Beredningen och genomförandet av finansieringsreformen är beroende av hela social- och 
hälsovårdsreformens genomförande och tidtabell. Man kan inte göra några exakta uppskatt-
ningar om den slutliga kommun- och skatteskyldighetsspecifika inverkan innan de självsty-
rande områdenas antal och gränser fastställts. Då man bereder finansieringsmodellen ska 
man från början i mån om möjlighet beakta förenklandet av systemet med flera finan-
sieringskanaler samt en eventuell regionförvaltningsreform, så att de lösningar som antas i 
det första skedet inte utesluter förståndiga lösningar i samband med helheter som genom-
förs i senare skeden.  
 
Oberoende av om social- och hälsovårdsreformen genomförs med finansiering från staten el-
ler de självstyrande områdena är det ändå fråga om en betydande reform i synnerhet för 
skattesystemet men även för statsandelssystemet. Av denna orsak kan man i finansieringsre-
formen inte först ta i bruk en s.k. övergångsmodell för finansieringen för de centrala huvud-
linjernas del, utan finansieringsreformen måste beredas så att den nya modellen även upp-
fyller kraven för systemet med en finansieringskanal som tas i bruk senare.  
 
Om det är meningen att den nya finansieringsmodellen ska tas i bruk i början av 2019 ska re-
geringens proposition som innehåller de slutliga skatteparametrarna lämnas senast år 2018. 
Både skatteparametrarna och skattebasen ändras varje år, så man kan inte slå fast paramet-
rarna för 2019 i ett tidigare skede.  
 
Beredningen av social- och hälsovårdens finansieringsreform håller först nu på att inledas, så 
i det här skedet kan de olika alternativen endast beskrivas på en mycket allmän nivå. Målet 
är att man på våren 2016 ska kunna presentera detaljerade bedömningar om vilka konsek-
venser ibruktagandet av en social- och hälsovårdsskatt skulle ha på kommunerna och skatte-
betalarna. Det är sannolikt att dessa konsekvensbedömningar kan göras på social- och hälso-
vårdsskatten som riktas både till de självstyrande områdena och till staten (alternativ 2 och 3 
a). För statens finansieringsalternativ (3 b och 3 c) som kräver mer omfattande utredningar 
vore det bra att fortsätta arbetet minst till slutet av 2016. Målet är ändå att man även ska 
kunna beskriva huvuddragen i dessa alternativ på våren 2016 så att man kan besluta hur de-
ras fortsatta beredning ska fortsätta. Under hösten 2015 utförs en författningsrättslig be-
dömning av de olika alternativen.   
 
Utgångspunkten i alla finansieringsmodeller ska vara riktlinjerna i regeringsprogrammet, en-
ligt vilka totalskattegraden inte får stiga och beskattningen av arbete inte får skärpas på nå-
gon inkomstnivå. I alla alternativ förutom kommunernas finansieringsmodell minskar kom-
munernas finansieringsansvar, d.v.s. kommunernas utgifter, och de övriga instansernas, 
d.v.s. antingen statens eller de självstyrande områdenas, finansieringsansvar växer i motsva-
rande grad, och de ökade utgifterna måste täckas genom att skärpa beskattningen. Detta le-
der till att kommunalskatten måste lättas, d.v.s. kommunerna måste sänka kommunalskat-
tesatsen.  
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En central fråga i beredningen av finansieringsreformen är hur kommunalskatten kan sänkas. 
Om kommunalskattens nivå inte kan begränsas med ett skattetak är det inte möjligt att ge-
nomföra social- och hälsovårdsskatten så att ramvillkoren gällande skattenivån fylls – åt-
minstone inte på lång sikt. 
 
 

Beskrivning av olika finansieringsalternativ för social- och hälsovården 
 
Nedan beskrivs de olika alternativen kort. Författningsrättliga frågor behandlas separat i slu-
tet av promemorian.  
 
 
Kommunernas finansiering  
 
För tillfället är social- och hälsovårdens andel av kommunernas budgeter ungefär hälften. 
Kommunerna täcker ungefär hälften av sin budget med skatteintäkter. Staten deltar i kost-
naderna genom att betala ut en statsandel. Enligt lagen om statsandel för kommunal basser-
vice är statsandelsprocenten ca 25 procent, och statsandelarnas andel av kommunernas in-
komster är ca 17 procent. Statsandelsprocenten beskriver den statsandel som betalas till 
kommunerna på hela den kommunala nivån; enskilda kommuners statsandelsprocent va-
rierar från några procentenheter upp till 60 procent. Dessutom grundar sig statsandelssys-
temet på beräkningar, och de beräknade kostnaderna som används i uträkningen av statsan-
delarna motsvarar inte kommunens verkliga kostnader. De verkliga kostnaderna kan vara 
större eller mindre än de beräknade kostnaderna som används i statsandelssystemet. Skill-
naden mellan kommunernas invånarspecifika kostnader är 2 200–5 600 euro per invånare. 
 
I den kommunala finansieringsmodellen för självstyrande områden omfattas synbarligen de 
kostnader som i nuläget täcks med kommunernas skatteintäkter och klientavgifter, d.v.s. de 
kostnader som statsandelarna inte räcker till för att täcka, av kommunernas finansiering-
sansvar. Eftersom social- och hälsovårdstjänsternas andel av kommunernas budget är ca 
hälften, och kommunernas skatteintäkter utgör ca hälften av deras inkomster, skulle den 
kommunala finansieringsmodellen synbarligen betyda att det självstyrande området skulle 
besluta om ca hälften av kommunernas budget. Detta beslut skulle minska kommunens eko-
nomiska spelrum och binda fastställandet av kommunernas skatteprocent på ett väsentligt 
sätt. I en del av kommunerna skulle ett beslut av det självstyrande området även binda mer 
än hälften av kommunernas budget. Därmed bör finansieringsmodellen bedömas med hän-
visning till det kommunala självstyret och i synnerhet kommunens beskattningsrätt.  
 
 
De självstyrande områdenas beskattningsrätt 
 
De självstyrande områdena skulle ges beskattningsrätt. Områdena skulle fastställa sin egen 
skatteprocent för social- och hälsovården inom de gränser som eventuellt ställs upp av sta-
ten. Skattebasen skulle fastställas i lagen. Då man diskuterat en social- och hälsovårdsskatt 
har man oftast antagit att skattebasen skulle vara den samma som den nuvarande skatteba-
sen för kommunalskatten. Detta grundar sig på att social- och hälsovårdsskatten därmed 
skulle motsvara kommunalskatten för skattebetalarna. Social- och hälsovårdsskatten kunde 
uppbäras i samband med förskottsinnehållningen och redovisas i social- och hälsovårdsom-
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rådena genom skatteredovisningssystemet. Reformen skulle öka Skatteförvaltningens utgif-
ter en aning.  
 
Om man tog i bruk de självstyrande områdenas beskattningsrätt skulle man bli tvungen att 
sänka kommunernas skatteprocent till motsvarande grad. Sänkandet av kommunernas skat-
teprocenter behandlas separat senare. 
 
I de självstyrande områdenas finansieringsmodell skulle områdena självständigt ansvara för 
genomförandet och finansieringen av de uppgifter som lagts på deras ansvar, så beslutsfat-
tarna skulle ansvara för både servicen och dess finansiering direkt inför väljarna. Det argu-
ment som stöder de självstyrande områdenas beskattningsrätt är att makten och ansvaret 
skulle vara i balans. De självstyrande områdenas med val valda fullmäktige skulle besluta om 
skatteprocenten och ordnandet av social- och hälsovården. Då skulle den även ansvara för 
verksamheten och finansieringen som en helhet. Den ekonomiska litteraturen om fiskal fe-
deralism för fram argument som stöder de självstyrande områdenas egen beskattningsrätt 
och den relaterade balansen mellan makt och ansvar. På basis av litteraturen är ändå den 
asymmetriska informationen en viktig motivering för en eventuell egen beskattningsrätt, ef-
tersom beslutsfattare på regional nivå har mer kunskap om innehållet i sitt uppdrag att ord-
na och producera service än staten. Informationsproduktion och rapportering som grundar 
sig på öppna data och enhetliga data- och rapporteringsmodeller avlägsnar ändå delvis den 
obalanserade informationen, och försvagar därmed de ekonomiska grunderna för det självs-
tyrande områdets egen beskattningsrätt. Utjämningsåtgärder mellan områdena kan minska 
nyttan av den egna beskattningsrätten beroende på utjämningsåtgärdernas struktur. Samti-
digt kan de även försvaga ansvaret. Desto mer betydande utjämningsåtgärderna mellan om-
rådena är, desto mindre stöder motiveringarna beträffande balansen mellan makt och ans-
var de självstyrande områdenas egen beskattningsrätt. Balansen mellan makt och ansvar på-
verkas även av de incitament som införts för det självstyrande området samt dess politiska 
ledning och tjänstemannaledningen för att leda verksamheten och ekonomin samt hålla 
ekonomin i balans. I detta sammanhang är bestämmelserna gällande skötseln av det självsty-
rande områdets ekonomi centrala.  
 
En central motivering för beskattningsrätten kommer från att invånarna genom val kunde 
reagera på både skattenivån och servicens omfattning och kvalitet. Beskattningsrätten skulle 
kunna medföra incitament för att garantera verksamhetens lönsamhet. Effektiva lösningar 
skulle leda till en mindre skattebörda på området. Å andra sidan skulle beskattningsrätten 
även erbjuda möjligheten att besvara en ökad efterfrågan på service utan att området blir 
skuldsatt.  
 
De självstyrande områdenas beskattning kunde vara områdenas enda inkomstkälla. Detta är 
emellertid inte oumbärligt, utan beskattningsrättens fördelar kunde även uppnås i en lösning 
där finansieringens huvudsakliga källa är statlig finansiering, som kompletteras av de självsty-
rande områdenas egen finansieringsrätt.  
 
I de självstyrande områdenas ställning som skattetagare ingår många eventuella problem 
som bör utredas. De största av dessa är de självstyrande områdenas skillnader i skattenivå, 
ett mer komplicerat skattesystem, samt i synnerhet på lång sikt en eventuell höjning i det to-
tala skatteuttaget då antalet instanser som besluter om skattenivån ökar. Problem kan även 
uppstå gällande statens försvagade rätt att styra, samt i samband med grundlagsfrågor som 
berör de självstyrande områdenas beskattningsrätt. Det skulle även bli svårare att förutsäga 
beskattningen.  



7(20) 
  
 
 

 

 
De självstyrande områdena kommer att ha olika invånarbaser, så social- och hälsovårdens 
utgifter skulle utvecklas på olika sätt i olika områden. Detta skulle även leda till segregation i 
finansieringsbehovet i olika områden, vilket i synnerhet på lång sikt kan leda till betydande 
skillnader i beskattningens nivå mellan olika självstyrande områden om inte skillnaderna i in-
vånarbasen tas i beaktande i delningsgrunderna för statens finansiering. Då man dessutom 
beaktar skillnaderna i den kommunala skatteprocenten kunde beskattningens utveckling le-
da till att skillnaderna mellan områden med hög social- och hälsovårdsskatt och hög kom-
munalskatt samt områden med låg social- och hälsovårdsskatt och låg kommunalskatt skulle 
bli betydande. Om största delen av finansieringen grundade sig på statlig finansiering kunde 
man förebygga skillnader mellan områden genom att staten uppbär en social- och hälso-
vårdsskatt som är lika stor för alla, och då skulle statens beskattningsnivå vara samma på alla 
självstyrande områden, vilket skulle jämna ut kostnaderna i hela landet. Skillnaderna i de oli-
ka områdenas olika finansieringsbehov kunde även lindras genom att ta i bruk ett utjäm-
ningssystem mellan områdena, som å andra sidan skulle försvaga incitamenten att sköta om-
rådet effektivt. 
 
Om de självstyrande områdena blev skattetagare för inkomstskatten vid sidan om staten och 
kommunerna skulle det bli svårare att kontrollera beskattningsnivån. Social- och hälso-
vårdsskatten, liksom kommunalskatten, skulle uppbäras av skattebetalarna i samband med 
förskottsinnehållningen, så den skulle ingå i förskottsinnehållningsprocenten. För skattebeta-
larna skulle det inte alltid nödvändigtvis vara självklart hur förskottsinnehållningen fördelas 
mellan social- och hälsovårdsskatten, kommunalskatten och statens skatter. Om det förblir 
oklart för invånarna vilka tjänster som ligger på kommunens ansvar, och vilka som ligger på 
de självstyrande områdenas ansvar, kan det vara svårt att uppfatta sambandet mellan tjäns-
terna och finansieringen. Även om beslutsfattarna har ett direkt ansvar inför invånarna kun-
de en struktur där det finns flera aktörer som påverkar inkomstbeskattningens nivå ur kom-
munens synvinkel leda till en situation där en enskild aktör inte känner sig ansvarig för bes-
kattningens helhetsnivå. I sista hand uppfattas ofta ansvaret för totalskattegraden och in-
komstbeskattningens nivå som något som tillhör staten.  
 
I första hand skulle de självstyrande områdenas enda och även i fortsättningen huvudsakliga 
uppgift vara att ordna social- och hälsovårdstjänster. Enligt SHM:s beräkningar kommer ut-
gifterna för social- och hälsovården att genomgå en jämn ökning under de kommande år-
tiondena då befolkningen åldras och utgifterna för äldreomsorg ökar. I en statisk granskning 
betyder detta att även de självstyrande områdenas beskattning kommer att skärpas i en-
lighet med de ökande utgifterna om de självstyrande områdenas hela finansiering skulle 
ordnas genom deras beskattningsrätt. Det kunde lätt bli statens uppgift att ta hand om den 
allmänna skattenivån genom att sänka de statliga skatterna. I praktiken skulle detta innebära 
att den skattepolitiska beslutanderätten delvis glider ur statens händer. Att till exempel flytta 
beskattningens tyngdpunkt från inkomstbeskattningen till miljöskatter och acciser kunde visa 
sig vara svårt eftersom inkomstbeskattningen inte nödvändigtvis skulle sjunka som en helhet 
trots att staten sänker sin egen andel. 
  
I finansieringsmodellens fortsatta beredning måste man lösa hur det i samband med finan-
sieringsreformen vore möjligt att sänka de kommunala skatteprocenten. Om det inte går att 
fastställa ett tak för de kommunala skatteprocenten kan det bli svårt att få alla kommuner 
att sänka sina skatteprocent så att de helt motsvarar social- och hälsovårdsskatten. En cent-
raliserad tvångssänkning av de kommunala skatteprocenten kunde vara en lösning. Dessu-
tom kunde det i fortsättningen vara lättare än nu för beslutsfattare att höja kommunalskat-
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ten då kommunens övriga finansieringsbehov ökar om kommunalskatten efter reformen är 
betydligt lägre än nu, eftersom skatteprocenten fortfarande skulle vara betydligt lägre än 
den tidigare nivå som skattebetalarna är vana vid.  
 
De självstyrande områdena skulle bli en större skattetagare än kommunerna, men endast 
staten och kommunerna anges som skattetagare i grundlagen. Då skulle grundlagen inte 
förmedla rätt bild av beskattningsrätten i Finland, vilket i längden eventuellt skulle leda till 
ett behov att ändra grundlagen.  
 
 
Statlig finansiering – insamlande av medel 
 
Ett system där staten samlar in de inkomster som behövs för att finansiera social- och hälso-
vårdskostnaderna kunde genomföras på åtminstone tre sätt: genom att ta i bruk en separat 
social- och hälsovårdsskatt, genom att skärpa de gällande grunderna för inkomstskatten, el-
ler genom att skärpa statens skatter i större omfattning, d.v.s. inkomst- och konsumtions-
beskattningen.  
 

a. Separat social- och hälsovårdsskatt 
 
Social- och hälsovårdsskattens skattegrund kunde vara densamma som för kommunalbes-
kattningen, d.v.s. kommunalbeskattningens beskattningsbara inkomst och den inkomst som 
ligger för basis för försäkrade personers sjukvårdspremie. Då skulle sänkningen av kom-
munalskatten och social- och hälsovårdsskatten gälla samma personer. Social- och hälso-
vårdsskatten skulle uppbäras i samband med förskottsinnehållningen och den skulle redo-
visas för staten i skatteredovisningssystemet. Social- och hälsovårdsskatten kunde vara den-
samma för alla skattebetalare, men vid behov kunde man fastställa en separat skatteprocent 
för varje självstyrande område. Social- och hälsovårdsskattens intäkter skulle inte riktas di-
rekt till social- och hälsovårdsområdena, utan den skulle samlas in för staten liksom statens 
övriga skatteintäkter. Social- och hälsovårdsutgifterna skulle finansieras med budgetmedel. I 
början av reformen skulle social- och hälsovårdsskattens storlek motsvara den summa som 
behöver överföras från kommunerna till staten för att finansiera social- och hälsovårdsutgif-
terna. Därefter skulle ingen koppling finnas, utan social- och hälsovårdsskatten skulle vara en 
allmän inkomst i budgeten, och skattens nivå skulle inte vara direkt kopplad till social- och 
hälsovårdsutgifternas nivå. Om en social- och hälsovårdsskatt togs i bruk skulle man bli tvun-
gen att sänka kommunernas skatteprocent till motsvarande grad. Detta skulle orsaka kom-
mun-/skattebetalarspecifika motsvarighetsproblem. Sänkandet av kommunernas skattepro-
center behandlas separat senare.  
 
Om man inte beaktar den grundlagsmässiga problematiken som hör ihop med sänkningen av 
den kommunala skatteprocenten, och problemen som relaterar till skillnader mellan olika 
kommuners social- och hälsovårdsutgifter och kommunala skatteprocent, kan en separat so-
cial- och hälsovårdsskatt som uppbärs av staten ses som ett alternativ som vore relativt lätt 
att förverkliga. Dess skattebas skulle vara enkel att fastställa och dess nivå kunde vara den-
samma för alla skattebetalare eller alla skattebetalare inom samma social- och hälsovård-
sområde.  
 
Å andra sidan skulle social- och hälsovårdsskatten införa en ny komponent i den statliga bes-
kattningen vars skattebas skulle vara en annan än den nuvarande inkomstskattens eller run-
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dradioskattens skattebas. Allt som allt skulle antalet skatteslag inom inkomstbeskattningen 
öka, vilket skulle göra skattesystemet ännu mer komplicerat och svårare att förstå.  
 
I samband med social- och hälsovårdsskatten borde man även utreda möjligheten att avskaf-
fa sjukförsäkringens sjukvårdförsäkringspremie och att ersätta den med en s.k. social- och 
hälsovårdsavgift. Sjukvårdspremien baserar sig på kommunalbeskattningens beskattningsba-
ra inkomster, d.v.s. samma skattebas som för tillfället anses vara den naturliga skattebasen 
för social- och hälsovårdsskatten. Ifall sjukvårdspremien anskaffas i samband med systemet 
med flera finansieringskanaler vore det knappast motiverat att ersätta den med en social- 
och hälsovårdsavgift som redovisas för Fpa och som därifrån styrs till de självstyrande områ-
dena, utan även de utgifter som för tillfället täcks med sjukvårdspremien skulle finansieras ur 
social- och hälsovårdsskatten som staten uppbär.   
 

b. Finansiering genom att skärpa statens gällande grunder för inkomstbeskattningen 
utan en separat social- och hälsovårdsskatt 

 
Statens inkomstbeskattning skulle skärpas och kommunalskatten skulle sänkas på motsva-
rande sätt genom att förnya grunderna för inkomstskatten och sänka kommunalskattens 
skatteprocent. Man skulle granska åtminstone kommunalbeskattningens förvärvsinkomstav-
drag och grundavdrag, den statliga beskattningens arbetsinkomstavdrag samt statens in-
komstskatteskala. Om sjukförsäkringens sjukvårdspremie skulle avskaffas i samband med att 
systemet med flera finansieringskanaler avvecklas skulle även det beaktas i detta samman-
hang.  
 
Med det här alternativet vore det förmodligen möjligt att förenkla skattesystemet. Ett alter-
nativ som bör utredas är att avskaffa den kommunala beskattningens förvärvsinkomstav-
drag. På grund av bl.a. detta avdrag skiljer sig kommunernas nominella och effektiva skatte-
procent avsevärt från varandra, vilket kommunerna kritiserat upprepade gånger. I praktiken 
blir man med stor sannolikhet tvungen att förnya hela personbeskattningens avdragssystem 
och statens inkomstskatteskala.  
 
Det här alternativet, liksom alla andra finansieringsalternativ med undantag av kommuner-
nas finansiering, skulle orsaka kommun- och skattebetalarspecifika motsvarighetsproblem. I 
det existerande systemet skiljer sig den statliga beskattningens skattebas betydligt från 
kommunernas skattebas, vilket leder till att reformens motsvarighetsproblem för skattebeta-
lare skulle vara betydligt större än om man tog i bruk en social- och hälsovårdsskatt. Med 
detta alternativ vore man i praktiken tvungen att antingen godkänna att beskattningen 
skärps för vissa skattebetalare, eller genomföra reformen tillsammans med en betydande 
sänkning av inkomstskatten, då man inte skulle tvingas skärpa beskattningen. Beskattningen 
skulle emellertid inte sjunka på samma sätt för alla skattebetalare.   
 
I det här skedet är det svårt att beskriva detta alternativ närmare, eftersom utredningsarbe-
tet inte ännu inletts. Det är ändå ett alternativ som det lönar sig att utreda. Då det är fråga 
om en så stor reform av skattesystemet som den som social- och hälsovårdsreformen ound-
vikligen kommer att leda till (om man inte väljer den kommunala finansieringsmodellen) 
skulle det löna sig att grundligt reda ut möjligheterna till att simplifiera skattesystemet och 
se till att konsekvenserna möts på bästa möjliga sätt.  
 

c. Finansiering genom att skärpa statens inkomstbeskattning och övriga beskattning 
utan en separat social- och hälsovårdsskatt, d.v.s. en totalreform av beskattningen  
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Som i b-alternativet är det svårt att beskriva detta alternativ närmare innan ett mer omfat-
tande utredningsarbete genomförts, men det lönar sig att reda ut möjligheterna att utveckla 
skattesystemet. En heltäckande granskning och reform av beskattningen skulle erbjuda en 
möjlighet att fundera på beskattningens motsvarighet och beskattningens tyngdpunkt. Man 
kunde även skärpa den statliga beskattningen så att inkomstbeskattningen andel av statens 
skatteintäkter skulle minskas, och beskattningen skulle skärpas åtminstone delvis genom att 
skärpa den indirekta beskattningen.   
 
 
Statlig finansiering – distributionen av finansieringen till de självstyrande områdena 
 
Då det självstyrande området har egen beskattningsrätt är det självstyrande området i prak-
tiken skattetagare, men för att beskattningen ska kunna verkställas effektivt vore det moti-
verat att statens skatteförvaltning samlar in skatten, precis som med kommunalskatten. I 
statens finansieringsmodeller måste man däremot lösa hur finansieringen ska distribueras till 
de självstyrande områdena. Den statliga finansieringen kan distribueras till de självstyrande 
områdena på flera olika sätt, och de hör alla ihop med simplifieringen av systemet med flera 
finansieringskanaler. 
 
Finansieringen kan distribueras till exempel på följande sätt: 
1) genom att stifta en lag om de självstyrande områdenas allmänna statsandel och stat-

sunderstöd, enligt vilken de självstyrande områdena får finansiering som samlats in av 
staten för sin allmänna verksamhet med allmänna beräkningsmässiga statsandelskrite-
rier, i vilka även statsandelen för social- och hälsovård ingår som en av andelarna. Finan-
sieringen som lagen kräver skulle införas i statens budget och kombineras med den be-
räkningsmässiga andelen för social- och hälsovård som för tillfället ingår i kommunernas 
statsandelar för basservice. 

2) i lagen om ordnande av social- och hälsovård införs beräkningsmässiga statsandelskrite-
rier enligt vilka de självstyrande områdena tilldelas statlig finansiering för ordnandet av 
social- och hälsovård. Finansieringen skulle införas i statens budget och kombineras med 
den beräkningsmässiga andelen för social- och hälsovård som för tillfället ingår i stat-
sandelarna för basservice. Denna modell motsvarar även finansieringssystemet för uni-
versitet med självstyre.  

3) statens finansieringsandelar fördelas till de självstyrande områdena enligt grunderna i 
RG 324/2014 rd på basis av faktiska kostnader 

4) social- och hälsovårdsfinansieringen som samlats in av staten placeras i en sjukförsä-
kringsfond som förvaltas av Folkpensionsanstalten eller en statlig social- och hälsovårds-
fond som grundas. Fonden jämnar ut eventuella årliga variationer och från den distri-
bueras finansieringen till de självstyrande områdena enligt statsandelskriterierna.  

 
I lösningen som följer regeringens riktlinjer, där den ena parten (de självstyrande områdena) 
ordnar servicen och den andra (staten) finansierar dem, ingår problemet med incitament 
som hör ihop med balansen mellan makt och ansvar. Detta framhävs i synnerhet i alternativ 
3, där finansieringen distribueras på basis av faktiska kostnader . Fondmodellerna i alternativ 
4 medför inga fördelar ur den statsekonomiska helhetens synvinkel. Praktisk erfarenhet har 
visat att inom finansiering som sker genom fonder som står utanför budgeten blir kontrollen 
över kostnaderna och finansfördelningens ekonomiska effektivitet svagare än inom finan-
siering som sker genom budgeten. Genom budgeten är staten även som effektivast i att axla 
konjunkturrisken som hör ihop med finansiering och att sköta sitt uppdrag att jämna ut kon-
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junkturer. Fondlösningen skulle tydligt föra reformen mot en försäkringsbaserad systemlös-
ning, och därmed stöder den inte grundlösningen om social- och hälsovårdsområdenas in-
tegrerade ansvar för ordnandet som regeringen linjerat. Fondmodellen blir än mer proble-
matisk av att det enligt 87 § i grundlagen krävs minst två tredjedelars majoritet av givna rös-
ter i riksdagen för att godkänna ett lagförslag om grundandet av en fond som ligger utanför 
budgeten eller att på ett betydande sätt utvidga en sådan fond eller dess användningsända-
mål. 
 
Då det ändå stiftas i lagen om finansieringsgrunderna ger alternativ 1 och 2 de självstyrande 
områdena samma stabilitet och förutsägbarhet som fondalternativen gällande finan-
sieringsmängden, och samtidigt kan riksdagen i samband med beslut om budgeten granska 
ordnandet av social- och hälsovårdshelheten. Å andra sidan kan situationen i dessa alternativ 
där verksamheten ordnas och finansieras av olika parter leda till att finansieraren riktar för 
begränsade medel till verksamheten, så att ordnaren i verkligheten inte kan sköta sin upp-
gift.  
 
I den statliga finansieringsmodellen ingår problemet med en s.k. mjuk budgetbegränsning. 
En mjuk budgetbegränsning uppstår då den övre organisationen helt eller delvis axlar den 
lägre organisationens budgetunderskott. Detta är ett stort incitamentproblem som orsakas 
av decentralisering, och det motväger decentraliseringens fördelar. 
 
Risken för en mjuk budgetbegränsning på lokalnivå ökar i och med lokalnivåns stora beroen-
de av statsandelar. Om lokalnivån inte klarar av att finansiera de utgifter som uppstår av dess 
verksamhet med sina egna inkomster, och om staten ålagt lokalnivån att utföra samhälls-
mässigt viktiga uppgifter, är det nästan omöjligt för staten att undvika en bailout-situation. 
Finansmarknadens ofullkomliga verksamhet ökar också risken för en mjuk budgetbegräns-
ning. En välfungerande decentralisering förutsätter förutom en finansiellt självständig lokal-
förvaltning och fungerande lokaldemokrati även en stark stat som vid behov kan motstå bai-
lout-finansiering. 
 
 

Nationell social- och hälsovårdsfond 
 
I Finland har man föreslagit olika nationella social- och hälsovårdsfondmodeller. Fonderna 
kunde förvaltas antingen genom ett nationellt offentligrättsligt samfund eller genom privata 
försäkringsbolag.  
 
 
Skattefinansierad fond 
 
En skattefinansierad fondmodell kan se ut på många sätt. En viktig fråga som behöver lösas 
är fondens och de självstyrande områdenas roller och arbetsfördelning, i synnerhet fondens 
roll i förhållande till ordnandet av service och hur långt det självstyrande områdets beslutan-
derätt sträcker sig gällande finansieringen av servicen i förhållande till fonden. 
 
Fondens medel kan samlas in genom den existerande inkomstbeskattningen eller som en se-
parat social- och hälsovårdsskatt/-avgift.  Om fonden ligger utanför budgeten kräver den sin 
egen speciallagstiftning. Samtidigt skulle en betydande del av beslutsfattandet gällande an-
vändningen av skattefinansieringen flyttas längre bort från riksdagens beslutanderätt. Att 
grunda en ny budgetfinansierad fond skulle även komplicera ordnandet och finansieringen 
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av servicen om fonden inte ordnar servicen, utan de självstyrande områdena ansvarar för 
detta.   
 
I en skattefinansierad modell jämnas riskerna ut på nationell nivå, så i detta avseende har al-
ternativet "breda axlar". Finansieringens motsvarighet mellan olika befolkningsgrupper beror 
på progressiviteten. Även annars riktas samma anmärkningar till insamlingen av medel som 
skatt eller social- och hälsovårdsavgift som det som beskrevs ovan gällande uppbärandet av 
skatter. Eftersom kostnaderna skulle jämnas ut på riksnivå behövs inget separat system för 
att jämna ut avgifterna regionalt.  
 
I finansieringsmodellen bör man lösa om den ska grunda sig på ett fördelningssystem eller 
ett fonderande system där man samlar in medel i fonden för at jämna ut kostnaderna som 
orsakas av utgiftsvariationerna eller de befolkningsgrupper som inte betalar avgiften. Fonde-
ringens behov och syfte bör granskas ännu noggrannare då det gäller statlig finansiering.    
 
I den s.k. Sitramodellen eller den tidigare s.k. Fpa-modellen har fondmodellen kombinerats 
med avvecklandet av systemet med flera finansieringskanaler, där fonden även ansvarar för 
sjukvårdsförsäkringens utgifter.  Perspektivet för avvecklandet av systemet med flera finan-
sieringskanaler bör utredas separat och parallellt för alla modeller.  
 
Om fonden även ordnar servicen är det enskilda producenter som ansvarar för att organisera 
produktionen – dessa kunde vara kommunernas bolag, företag och organisationer. Detta 
system är jämförbart med ett försäkringssystem med ett fondlikt "försäkringsbolag". Rege-
ringsprogrammet linjerar uttryckligen att ansvaret för att ordna servicen ska ligga hos de 
självstyrande områdena. I ansvaret för att ordna servicen ingår på ett väsentligt sätt även 
ansvaret för att styra resurserna och för områdets servicesystems funktion, så de självsty-
rande områdenas roll skulle bli mycket liten. Om fonden ansvarar för att ordna servicen, vil-
ken instans skulle då ansvara för att servicen är tillgänglig i hela landet? Konkurrensen mel-
lan producenterna och klientens valfrihet skulle stöda målen att sänka kostnaderna om kon-
kurrensen fungerar väl, och möjligtvis även en mer jämlik regional tillgång till service om det 
fanns serviceproducenter överallt för att garantera en frisk konkurrens. 
 
Om de självstyrande områdena skulle ha någon sorts ansvar för produktionen av social- och 
hälsovårdstjänster och sjukvårdsförmånernas kostnader kunde ett alternativ för distributio-
nen av finansieringen vara att pengarna cirkuleras genom de självstyrande områdena till de 
enskilda producenterna, eller att skapa regionspecifika regionkonton som producenterna 
fakturerar. Det självstyrande området skulle ansvara för att pengarna räcker till, men samti-
digt kunde fonden kontrollerna utgifternas ökning. Producenterna skulle fakturera fonden 
enligt nationellt fastställda enhetliga principer (på prestationsbasis). Fonden och de självsty-
rande områdena bör se till att det i faktureringen även ingår kvalitets-, effektivitets- och ef-
fektkrav. Det vore även viktigt att ålägga producenterna att utveckla informationsproduktio-
nen.  
 
I fond- och försäkringsbaserade modeller är det vanligt med fakturering på prestationsbasis, 
vilket kan leda till att kostnaderna växer, vilket skulle leda till underskott, även om man kun-
de hejda utgifterna genom att reglera social- och hälsovårdsavgiften. Att kontrollera kostna-
derna kan ses som mer utmanande än i ett system där de självstyrande områdenas finan-
siering ordnas beräkningsmässigt av staten. Därför borde fonden ha självständig beslutande-
rätt och rätt att styra som möjliggör kontrollen av utgifternas ökning – och i så fall skulle ett 
mycket viktigt ärende flyttas utanför det politiska beslutsfattandet. 
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Beroende på fondens och de självstyrande områdenas arbetsfördelning kan fondmodellen 
förbättra styrningsmöjligheterna om den får fatta beslut om distributionsgrunderna. Syste-
met skulle även skapa förutsättningar för att öka incitamenten för att främja hälsa och väl-
färd. I en situation med en fond skulle faktureringssystemet vara enklare än i en situation 
med flera självstyrande områden. 
 
 
 
Försäkringsbolagsbaserad modell 
 
En försäkringsbolagsbaserad modell föreslogs kort i slutrapporten från arbetsgruppen som 
utredde avvecklandet av systemet med flera finansieringskanaler. Finansieringen skulle sam-
las in genom lagstadgade försäkringsavgifter till privata försäkringsbolag som staten godkänt 
som försäkringsgivare. Den lagstadgade skatteliknande avgiften kan antingen vara en jämns-
tor avgift eller en progressiv avgift i stil med inkomstbeskattningen.  Försäkringen skulle 
täcka alla utgifterna för social- och hälsovården och sjukvårdsförsäkringen.  
 
Staten skulle emellertid ansvara för vissa specialgruppers försäkringspremier och för finan-
sieringen av vissa specialtjänster. Eftersom bolagen inte kan vägra kunder skulle en riskut-
jämning finnas mellan dem. På det här viset samlas den ekonomiska risken för både individer 
och försäkringsinrättningar.  
 
Beslut om de tjänster som omfattas av försäkringen och ramvillkoren för försäkringen skulle 
fattas på nationell nivå. I praktiken skulle detta innebära ett enhetligt riksomfattande servi-
ceurval i alla försäkringsbolag. I försäkringssystemet kan klienten vanligen fritt välja sin 
vårdplats bland de tjänsteleverantörer som försäkringsbolaget godkänt. För tjänster som inte 
omfattas av systemet kan man ta ut en extra försäkring.  
 
Serviceproducenterna kunde vara kommunernas bolag, privata företag och organisationer 
samt även försäkringsbolagens egna bolag. Kommunerna kan inte fungera direkt som servi-
ceproducenter på grund av konkurrenslagstiftningen, utan de vore tvungna att bolagisera sin 
social- och hälsovårdsverksamhet.  
 
Försäkringsbolagen skulle betala ersättningen direkt till serviceproducenten, vanligen på 
prestationsbasis. Detta skulle förutsätta att man skapar ett enhetligt ersättningssystem.  
 
Ibruktagandet av den försäkringsbolagsbaserade modellen kunde leda till ökade totala kost-
nader bl.a. på grund av att försäkringsbolagen inte nödvändigtvis skulle ha incitament till att 
konkurrera sinsemellan, och även förvaltningen kunde vara dyrare än i det skattefinansiera-
de systemet. Modellen är även utmanande gällande rätten att styra, och det är inte sannolikt 
att ett ramförfarande för budgeten är möjligt. Beroende på försäkringsavgiftens storlek kun-
de modellen leda till högre kvalitet och en ökad valfrihet för klienten, men samtidigt kan den 
även leda till överbehandling och därmed till ökade kostnader. Internationella erfarenheter 
stöder uppfattningen att en försäkringsbaserad sjukvård är dyrare än en skattefinansierad 
sjukvård.  
 
Det skulle bli svårare att öka incitamenten för förebyggande åtgärder och integrering av so-
cial- och hälsovården. Vanligen försäkras sjukvården och åldringsvården, om den omfattas av 
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försäkringen, separat i ett försäkringsbaserat system. Ibruktagandet skulle även förutsätta 
omfattande ändringar i den existerande lagstiftningen.  
 
 

Sänkning av den kommunala skatteprocenten 
 
Man kan närma sig sänkningen av den kommunala skatteprocenten på två sätt: antingen 
sänks skatteprocenten lika mycket i alla kommuner, eller så sänks skatteprocenten i alla 
kommuner med ett procenttal som motsvarar social- och hälsovårdsfinansieringens storlek. 
 
I det första alternativet skulle de kommunala skatteprocenten sänkas med ett procenttal 
som motsvarar social- och hälsovårdsskattens nivå. En sådan ändring kunde genomföras så 
att beskattningen inte ändras ur skattebetalarnas synvinkel. Då skulle emellertid förändrin-
garna i de kommunala skatteprocenten ur enskilda kommuners synvinkel inte nödvändigtvis 
motsvara storleken på social- och hälsovårdsutgifterna som avlägsnas från kommunens ans-
var. Om man däremot sänker de kommunala skatteprocenten med ett procenttal som mots-
varar varje kommuns andel av social- och hälsovårdsfinansieringen skulle kommunalskattens 
sänkning i alla kommuner inte motsvara skärpningen av statens (eller de självstyrande områ-
denas) beskattning. Skillnaderna mellan kommunerna kunde vara mycket stora. Ur skattebe-
talarnas synvinkel skulle detta vara ojämlikt, och det skulle leda till att vissa skattebetalares 
beskattning lättar medan andras skärps. Skillnaderna mellan kommunernas behov att sänka 
den kommunala skatteprocenten kunde bli mycket stora. På basis av preliminära kalkyler 
motsvarar en del kommuners social- och hälsovårdsutgifter beräkningsmässigt de totala 
kommunalskatteintäkterna, och i vissa fall överstiger de till och med skatteintäkterna. Å and-
ra sidan täcker vissa kommuner i nuläget social- och hälsovårdsutgifterna beräkningsmässigt 
nästan helt med statsandelar.  
 
Alternativt kunde man i princip dimensionera skärpningen av statens/de självstyrande områ-
denas beskattning så att skärpningen skulle motsvara den minsta sänkningen av kommunals-
katten. Då skulle skattebetalarnas beskattningsnivå antingen hållas på nuvarande nivå eller 
minska, men man skulle inte kunna täcka de totala social- och hälsovårdskostnaderna genom 
inkomstbeskattningen.  
 
De kommunspecifika konsekvenserna av att sänka de kommunala skatteprocenten kan inte 
uppskattas endast på basis av en sänkning av skatteprocenten, utan kommunernas ställning 
påverkas även väsentligt av kommunernas olika social- och hälsovårdsutgifter samt att olika 
statsandelar för social- och hälsovården avlägsnas från kommunerna. Sänkningen av de 
kommunala skatteprocenten hör ihop med grundlagsmässiga frågor som behandlas senare i 
samband med den författningsrättsliga bedömningen av de olika finansieringsalternativen. 
Dessutom bör man noggrant behandla betydelsen av skatteintäkternas utjämning i finan-
sieringsreformen, liksom även ett eventuellt utjämningssystem mellan de självstyrande om-
rådena.   
 
 

Författningsrättslig bedömning av de olika finansieringsalternativen 
 
Då man bedömer de ovannämnda finansieringsalternativen ska man beakta det som stiftas i 
grundlagens 121 § om kommunernas beskattningsrätt samt jämlikhetsprincipen i 6 § i grun-
dlagen. Enligt 6 § 1 mom. i grundlagen är alla lika inför lagen. Bestämmelsen uttrycker inte 
endast det traditionella kravet på rättslig jämlikhet, utan även tanken om faktisk jämlikhet. I 
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den ingår förbudet mot godtycklighet och kravet på att alla ska behandlas lika i likadana fall. 
Den allmänna jämlikhetsbestämmelsen kompletteras av förbudet mot diskriminering i grun-
dlagens 6 § 2 mom. enligt vilken ingen utan godtagbart skäl får särbehandlas på grund av de 
skäl som anges i bestämmelsen eller av någon annan orsak som gäller personen. En sådan 
annan orsak kan vara till exempel boningsort. 
 
 
Allmänt om kommunernas beskattningsrätt 
 
Kommunernas beskattningsrätt har behandlats bland annat i grundlagsutskottets utlåtande 
41/2002 rd. Enligt grundlagens 121 § 3 mom. har kommunerna beskattningsrätt. I lagen stif-
tas om grunderna för fastställandet av skatteskyldigheten och skatten, samt skattebetalarens 
rättsskydd. Den kommunala beskattningsrätten har setts som ett av det kommunala självsty-
rets centrala särdrag. Å andra sidan konstaterade grundlagsutskottet i samband med stiftan-
det av den nya grundlagen att kommunerna inte kan ha en beskattningsrätt som är obe-
roende av lagen, och ansåg att lagstiftaren är behörig att bestämma om detaljerna i den 
kommunala beskattningsrätten (GrUU 10/1998 rd, s. 35/I).  
 
Enligt grundlagsutskottets uppfattning hör stiftandet om skatten helt klart till området för 
lagstiftningen. Detta gäller skattebördans olika delfaktorer, till exempel reglering av skatte-
basen, inklusive skattesatsens eventuella progressivitet, lättnader och beskattningsförfaran-
det. Till lagstiftarens uppgifter hör det allmänna utvecklandet av skattesystemet, till exempel 
beslut om att införa nya och avskaffa gamla skatteobjekt, sammanslå skatter, ändra rubriker 
och skärpa beskattningen. Lagstiftaren kan också bli tvungen att anpassa beskattningen till 
den internationella utvecklingens och det internationaliserade näringslivets krav. Å andra si-
dan kan lagstiftarens behörighet begränsas till exempel av de grundläggande rättigheterna 
och det kommunala självstyret. 
 
Grundlagsutskottet har konstaterat att den kommunala beskattningen i en sådan situation 
inte kan vara helt självständig och fri. Av detta följer även att ett system som under en viss 
tidpunkt varit i kraft inom den kommunala beskattningen eller de skatteintäkter som fåtts 
genom systemet inte som sådana kan anses vara beskyddade av grundlagen för att de ingår i 
kommunens beskattningsrätt som tillhör självstyret. Som ett praktiskt exempel kan man 
nämna att beskattningen av rörelseinkomst enligt prövning avskaffades från kommunalskat-
ten i början av 1990-talet, och att stiftandet av fastighetsskattelagen samma år som sam-
fundsskattereformen betydde att fastigheternas beskattning enligt prövning, beskattningen 
av bostadsinkomst och gatuavgiften ersattes med en enhetlig kommunal fastighetsskatt. 
 
I grundlagsutskottets praxis är det viktigaste innehållet i den grundlagsenliga kommunala 
beskattningsrätten att beskattningsrätten ska ha en reell betydelse för kommunernas möj-
lighet att självständigt besluta om sin ekonomi. På basis av detta är kommunens rätt att 
besluta om sin skatteprocent det viktigaste innehållet i den grundlagsenliga kommunala 
beskattningsrätten. 
 
 
Kommunens rätt att självständigt bestämma över sin ekonomi 
 
Kommunens rätt att bestämma över sin ekonomi måste granskas i fråga om den grundlagss-
kyddade beskattningsrätten och den övriga ekonomiska handlingsfriheten. 
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Grundlagsutskottet har främst tagit indirekt ställning till kommunens beskattningsrätt, dvs. 
självbeskattningsrätten, i sin bedömning av kommunens ekonomiska handlingsfrihet. I grun-
dlagsutskottets tolkningspraxis finns inga fall som skulle kunna användas som grund för att 
entydigt fastställa grundlagsskyddet för självbeskattningsrätten. I sitt ställningstagande om 
kommunens rätt att bestämma över sin ekonomi har utskottet särskilt beaktat 
  
– om syftet är att sönderdela eller upphäva det kommunala självstyret; 
 
– om kommunens verksamhet hindras på ett sådant sätt att det i realiteten är omöjligt 
med egen ekonomiförvaltning; eller 
 
– om skyldigheten är så omfattande att den hindrar kommunerna från att bestämma över sin 
ekonomi.1 
 
Grundlagsutskottets tolkningar har i synnerhet gällt situationer där kommunalskatteintäkten 
varit avsedd att användas till finansieringen av andra uppgifter än kommunens egna. Grun-
dlagsutskottet har ansett att kommunens beskattningsrätt skyddas av grundlagen särskilt om 
man avser att direkt genom lag i stor utsträckning överföra kommunens skatteintäkter till fi-
nansieringen av andra uppgifter än de som kommunerna ansvarar för. Grundlagsutskottet 
har i sitt utlåtande (GrUU 13/1993 rd) konstaterat att det vore i strid med det kommunala 
självstyret att öka kommunernas betalningsandelar beträffande finansieringen av folkpen-
sionerna så att kommunens finansieringsandel uppgår till cirka en tiondel av kommunalskat-
teintäkten. 2  
 
Kommunerna har rätt att bestämma den kommunala inkomstskatteprocenten och att ta ut 
kommunal inkomstskatt för finansiering av kommunens uppgifter. Kommunen har dessutom 
rätt att fritt använda sina skatteintäkter och det kan inte bestämmas att skatterna ska an-
vändas till statens eller en annan kommuns skattebetalningar. Användningen av kommunens 
tillgångar begränsas av principerna som styr kommunens allmänna verksamhetsområde och 
av lagstadgade skyldigheter.  
 
 
Bedömning av den kommunbaserade finansieringen 
 
I den föregående fasen av social- och hälsovårdsreformen ansåg grundlagsutskottet att det 
ur demokratisk aspekt var problematiskt med de i enlighet med propositionen stora sam-
kommunerna, där i synnerhet de små kommunerna hade mycket litet inflytande. Enligt den 
föreslagna lösningen skulle finansieringsansvaret förblivit hos kommunerna och beslutande-
rätten för knappt hälften av kommunernas budget skulle ha överförts till samkommunerna 
(GrUU 67/2014 rd s. 6 II och 7 I).  
 
De nya självstyrande områdena i enlighet med regeringsprogrammet skiljer sig från det tidi-
gare presenterade samkommunsbaserade förslaget eftersom de självstyrande områdenas 
förvaltning baseras på egna val. Därför kan grundlagsutskottets utlåtanden om social- och 

                                                      
1 GrUU 9/1984 rd 

 
2
 GrUU 13/1993 rd: Utskottet ansåg att det vore i strid med det kommunala självstyret att öka kommunernas betalning-

sandelar beträffande finansieringen av folkpensionerna så att kommunens finansieringsandel uppgår till cirka en tiondel 

av kommunalskatteintäkten. 
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hälsovårdsreformen som föll under den förra regeringsperioden inte direkt tillämpas på tolk-
ningen av grundlagen för denna reform. 
 
Det självstyrande området är en egen juridisk person och det är fråga om en ny förvaltnings-
nivå där beslutsfattandet inte längre baseras på kommunvalda representanter, utan på det 
självstyrande områdes egen förvaltning som utsetts genom val. Det är alltså inte längre fråga 
om kommunbaserad förvaltning. Uppgiften är inte längre kommunal, utan en uppgift som är 
föreskriven det självstyrande området. Med tanke på det kommunala självstyret skulle finan-
sieringsansvaret innebära att kommunerna finansierar en uppgift som föreskrivits en annan 
part. I grundlagsutskottets tolkningspraxis har detta redan tidigare ansetts vara problema-
tiskt även med en betydligt mindre andel. En kommunbaserad finansieringsmodell för det 
självstyrande området skulle betyda att det självstyrande området beslutade om ungefär 
hälften av den kommunala ekonomin.  Ett beslut av det självstyrande området skulle binda 
kommunens ekonomiska marginaler avsevärt och områdets beslut skulle också ha stor inver-
kan på fastställandet av den kommunala skatteprocenten. Följaktligen kan man göra be-
dömningen att ett finansieringssystem som i huvudsak baseras på kommunal finansiering 
strider mot det kommunala självstyret som tryggas av grundlagen.  
 
I den fortsatta beredningen måste man bedöma olika behov och möjligheterna till partiellt 
kommunalt finansieringsansvar samt till finansieringsarrangemang under en övergångspe-
riod. En partiell finansieringsmodell skulle kunna stimulera de uppgifter som förblir hos 
kommunen (särskilt främjandet av hälsa och välfärd) så att man föreskriver om kriterier som 
kommunerna kan påverka genom egna beslut. Eftersom kommunernas kostnadsnivåer va-
rierar mycket och kostnaderna för servicesystemet beror på kommunernas egna beslut, kan 
det vara nödvändigt att under en övergångsperiod införa en partiellt kommunbaserad finan-
sieringsmodell som utjämnar finansieringsskillnaderna.  

 
 

Begränsning av kommunernas beskattningsrätt 
 
När kommunerna frigörs från ansvaret för att ordna och finansiera social- och hälsovården 
bör kommunernas skatteprocent samtidigt sänkas så att reformen inte leder till orimliga re-
gionala skillnader i skattenivån. I enlighet med regeringsprogrammet ska utgångspunkten i 
alla finansieringsmodeller dessutom vara att den totala skattegraden inte får stiga och bes-
kattningen av arbete inte får skärpas på någon inkomstnivå. 
 
En central fråga som uppstår kring statens finansiering och de självstyrande områdenas bes-
kattningsrätt är hur kommunalskattenivån kan sänkas så att den totala skattegraden inte sti-
ger samtidigt som den sänkta skattenivån inte bryter mot kommunernas beskattningsrätt 
och jämlikhetsprincipen, vilka skyddas av grundlagen.  
 
Grundlagsutskottets utlåtanden om kommunernas beskattningsrätt har tagits upp tidigare i 
den här promemorian. I grundlagsutskottets praxis är det viktigaste innehållet i den grun-
dlagsenliga kommunala beskattningsrätten att beskattningsrätten ska ha en reell betydelse 
för kommunernas möjlighet att självständigt besluta om sin ekonomi och att kommunen på 
basis av detta har rätt att besluta om sin skatteprocent. 
 
I den juridiska litteraturen har den kommunala beskattningsrättens innehåll och omfattning 
behandlats sparsamt.  Professor Matti Myrsky har utöver det som tidigare nämnts konstate-
rat att inget slag av kommunal beskattning åtnjuter separat grundlagsskydd, utan att lagen 
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ska garantera kommunerna rätt till en helhet av skatteintäkter som har betydelse i praktiken 
(”Kunnallisverotuksemme kysymyksiä” Verotus-lehti 5/2010). I den juridiska litteraturen 
(bl.a. Toivo Holopainen: Kunnan asema valtiossa, 1969) har man som skydd för kommunals-
katten ansett att kommunen har rätt att bestämma inkomstskatteprocenten och att det inte 
kan fastställas en övre gräns för inkomstskatteprocenten.  
 
Om kommunalskattenivån inte kan sänkas utan att grundlagen ändras, kan de statliga finan-
sieringsalternativen som presenterats i denna promemoria eller det självstyrande områdets 
beskattningsrätt sannolikt inte genomföras utan en grundlagsändring. 
 
 
Tak för kommunalbeskattningen 
 
I utredningspersonernas rapport presenterades ett tak för kommunalbeskattningen som en 
möjlig lösning. Kommunerna har rätt att bestämma den kommunala inkomstskatteprocenten 
och att ta ut kommunal inkomstskatt för finansiering av kommunens uppgifter. Ett skattetak 
skulle innebära en begränsning av kommunernas rätt att bestämma sin skatteprocent och 
därmed att bestämma över sin ekonomi 
 
Beträffande kommunernas fastighetsbeskattning har det redan fastställts en övre och nedre 
gräns för skattenivån i fastighetsskattelagen. På inkomstskattesidan existerar inget motsva-
rande tak och det finns ingen utlåtandepraxis av grundlagsutskottet om hur grundlagsenlig 
denna typ av åtgärd är. I den fortsatta beredningen måste man därför bedöma om ett even-
tuellt skattetak för inkomstbeskattning skulle begränsa kommunernas beskattningsrätt på 
ett sätt som strider mot grundlagen. För genomförandet av reformen är det också nödvän-
digt att bedöma möjligheterna att införa ett tillfälligt skattetak under en viss övergångspe-
riod.  
 
Ett tak för kommunalbeskattningen kan anses problematiskt med tanke på den kom-
munala beskattningsrätten som tryggas av grundlagen. På denna grund är det svårt att 
fastställa i synnerhet ett permanent skattetak och det måste finnas vägande skäl även för 
att införa ett tillfälligt tak. Fördelen med ett tillfälligt tak är att kommunerna samtidigt 
skulle frigöras från en stor uppgift. För att kunna införa regionalt självstyre och ordna fi-
nansieringen av självstyret krävs omfattande ändringar i skattesystemet, som ger upphov 
till nya slags tolkningar. Lagstiftaren ansvarar också för att reformen inte bryter mot jäm-
likheten så att det uppstår orimliga regionala skillnader i beskattningen.   Helhetsbedöm-
ningen skulle också väsentligen påverkas av vilka effekter en sådan ändring skulle ha för 
enskilda kommuner.   
 
 
Effekterna av en sänkt kommunalskattenivå med hänsyn till grundlagen   
 
Tidigare i denna promemoria har vi beskrivit två olika alternativ på hur man genom sänkt 
kommunalskattenivå kan ta hänsyn till möjligheten att kommunerna slutar att finansiera so-
cial- och hälsovårdstjänsterna. I regel bör sänkningen av kommunalskatteprocenten motsva-
ra den statliga eller det självstyrande områdets beskattning, så att den totala beskattnings-
graden inte stiger. Social- och hälsovårdstjänsternas andel av kommunernas totala finan-
siering är dock olika stor i olika kommuner. En lika stor skattesänkning i alla kommuner skulle 
leda till att sänkningen i vissa kommuner blev större är bortfallet av uppgifter. I dessa kom-
muner skulle det då uppstå ett finansieringsunderskott som inte beror på val som träffats 
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inom det kommunala beslutsfattandet utan enbart på de sammantagna effekterna av lagstif-
tarens åtgärder. Om den kommunala beskattningen däremot skulle sänkas så att sänkningen 
motsvarar kommunens andel av social- och hälsovårdsfinansieringen, skulle kommunalskat-
tenivån sjunka olika mycket i olika kommuner. Då skulle sänkningen av kommunalskatten in-
te motsvara skärpningen av statens eller de självstyrande områdenas beskattning i alla 
kommuner. I praktiken skulle alltså beskattningen för invånarna skärpas i vissa kommuner 
och lättas i andra kommuner. 
 
De ovan beskrivna effekterna av en sänkt kommunalskattenivå skulle ha betydelse för den 
kommunala beskattningsrätten och jämlikhetsprincipen som föreskrivs i grundlagen. När 
kommunalskatten sänks kan det bli betydliga skillnader i kommunalskattenivån kommunerna 
emellan.  
 
Den lösning för social- och hälsovården som föreslås i regeringens proposition 324/2014 till-
sammans med de tidigare ändringarna av statsandelar till kommunerna och nedskärningarna 
av statsandelar, skulle på basis av de presenterade kalkylerna ha kunnat leda till att skillna-
den mellan kommunalskatteprocenten ökade från sex procentenheter år 2014 till 11 procen-
tenheter. I fråga om social- och hälsovårdsreformen var skattehöjningstrycket +/- 2 procent.  
Grundlagsutskottet konstaterade att finansieringsmodellen i sig inte kunde anses egenmäk-
tig, men att lagstiftningen i viss mån slumpartat skulle försätta invånarna i olika kommuner i 
mycket olika ekonomisk ställning. Grundlagsutskottet har inte ansett att den nuvarande 
skillnaden i kommunalskatteprocenten strider mot grundlagen, men en skillnad på upp till 11 
procentenheter mellan kommunerna är mycket stor. 

 
Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande GrUU 67/2014 att lagstiftaren trots kom-
munernas beskattningsrätt och finansieringsprincipen enligt 121 § i grundlagen har en rela-
tivt bred prövningsrätt för att föreskriva om förändringar som kan ha en betydande effekt på 
kommunernas ekonomiska ställning. Inte heller jämlikhetsprincipen medför några strikta 
gränser för lagstiftarens prövningsrätt i fråga om den reglering som den aktuella samhällsut-
vecklingen kräver. Trots det ansåg grundlagsutskottet att trycket på att höja kommunalskat-
ten på grund av lagstiftningen för vissa kommuners vidkommande redan var så betydande 
att regleringen i ett helhetsperspektiv stred mot 121 § 2 och 3 mom. och 6 § 1 mom. i grun-
dlagen. 

 
Det centrala i grundlagsutskottets bedömningen var att trycket på att höja kommunalskatten 
inte berodde på val som träffats inom det kommunala beslutsfattandet utan enbart på de 
sammantagna effekterna av lagstiftarens åtgärder. En sänkning av kommunalskattenivån ge-
nom lagstiftning skulle kunna leda till situationer med finansieringsunderskott i kommuner-
na, som inte skulle bero på val som träffats inom det kommunala beslutsfattandet utan en-
bart på de sammantagna effekterna av lagstiftarens åtgärder. En sänkning av kommunalskat-
tenivån skulle också kunna leda till betydande variationer i kommunalskattenivån kom-
munerna emellan.  

 
 
De självstyrande områdenas beskattningsrätt med hänsyn till grundlagen 
 
Ett av finansieringsalternativen som är under utredning är de självstyrande områdenas bes-
kattningsrätt. I 121 § 4 mom. i grundlagen föreskrivs att självstyrelse på större förvaltning-
sområden än kommuner bestäms genom lag. I grundlagen föreskrivs dock inget om dessa 
områdens beskattningsrätt. Grundlagen innehåller bestämmelser om statens och kom-
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munernas beskattningsrätt. Om de självstyrande områdena föreskrivs beskattningsrätt skulle 
de utgöra den största skattetagaren i beskattningen av förvärvsinkomster. Bestämmelser om 
områdenas beskattningsrätt skulle dock inte fastställas i grundlagen, vilket vore problema-
tiskt med tanke på grundlagens betydelse. 
 
Å andra sidan är till exempel församlingar och Folkpensionsanstalten i lag föreskrivna skatte-
tagare. Deras ställning som skattetagare är emellertid betydligt mindre än vad de självsty-
rande områdenas ställning skulle vara. Därtill är det möjligt att gå ur en församling och på så 
sätt undvika att betala skatten.  
 
 
Sammandrag av den författningsrättsliga bedömningen 
 
En kommunbaserad finansieringsmodell för det självstyrande området skulle betyda att det 
självstyrande området beslutade om lite mindre än hälften av den kommunala ekonomin.  
Ett beslut av det självstyrande området skulle binda kommunens ekonomiska marginaler av-
sevärt och områdets beslut skulle också ha stor inverkan på fastställandet av den kom-
munala skatteprocenten. Ett sådant finansieringssystem kan anses strida mot det kom-
munala självstyret som tryggas av grundlagen.  
 
Om finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna ordnas genom statens eller social- och 
hälsovårdsområdets egen beskattning är den centrala författningsrättsliga frågan hur kom-
munalskattenivån kan sänkas så att lösningen inte bryter vare sig mot kommunernas bes-
kattningsrätt i 121 § i grundlagen eller jämlikhetsprincipen i 6 § i grundlagen. För det första 
måste man bedöma om det över huvud taget är möjligt att införa de planerade taken för 
kommunalskatteprocenten och om ett tillfälligt skattetak är möjligt. Dessa kan anses prob-
lematiska med tanke på den kommunala beskattningsrätten som tryggas av grundlagen. Där-
till skulle man behöva bedöma samma frågor om regionala skillnader i beskattningen och 
kommunernas ekonomiska självstyrelse som i regeringens proposition 324/2014. Om finan-
sieringen ordnades genom beskattning skulle skillnaderna mellan kommunalskatteprocenten 
kunna växa sig mycket stora.  
 
I den fortsatta beredningen behöver man dessutom bedöma om de självstyrande områdenas 
eventuella beskattningsrätt bör föreskrivas i grundlagen.    


