
- 

Hur kommunernas ekonomi 

påverkas av vård- och 

landskapsreformen 
1. Överföringen av uppgifter och deras finansiering 

från kommunerna till landskapen 

2. Reformering av systemet med statsandelar för 

kommunal basservice 

3. Hur regleringen av egendomsförhållandena 

påverkar kommunernas ekonomi 

4. Kommunernas ekonomiskt spelrum efter reformen 
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Uppgifter och finansiering överförs från kommun till landskap 

A) 
• Kostnaderna för de uppgifter landskapen övertar (uppsk. 17,7 md euro enligt nivån 2016) inte längre del av 

kommunekonomin fr.o.m. 2019 

B) 
• Inkomster som motsvarar de kostnaderna överförs från kommunekonomin för finansiering av landskapen för att 

undvika skärpt beskattning 

C) 
• Ett belopp motsvarande social- och hälsovården tas från kommunernas statsandelar (5,9 md euro) 

D) 
• Av kommunernas samfundsskatt överförs 0,5 md euro och av kommunalskatten 11,3 md euro (varje kommuns 

skattesats sjunker med 12,31 %-enheter) 

E) 
• Sänkt kommunalskatt och samfundsskatt sänker gränsen för utjämningen på basis av skatteinkomsterna  

systemet slutar fungera 

F) 
• Totaleffekten av överförda kostnader och inkomster (A-E) medför stora skillnader mellan kommunerna: vissa 

gynnas, andra förlorar 
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Reformering av statsandelssystemet för kommunal basservice 

G) 
• Det nya systemet ska sörja för finansieringen av kommunernas återstående uppgifter och jämna ut reformens 

omfattande effekter  

H) 
• En permanent bestämningsfaktor (”förändrings-begränsare för vårdöverföringen”) begränsar direkt 

förändringarna till följd av reformen (A-E) 

I) 
• Motiverade men rimliga ändringar i statsandelskriterierna 

J) 
• Ändrade och mer heltäckande utjämningsgränserna inom systemet för utjämning av statsandelarna på basis av 

skatteinkomsterna 

K) 
• Gradvis övergång till ny finansieringsmodell genom en systemändringsutjämning i proportion till kommunens 

balans före reformen 

L) 
• Reformeringen av statsandelssystemet fortsätter redan denna valperiod och under övergångsperioden för det 

nya systemet 
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1. Överföringen av 

uppgifter och deras 

finansiering från 

kommunerna till 

landskapen 

 Punkterna A-F 
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Kostnaderna för social- och hälsovård, räddningsväsendet och miljö- 

och hälsoskydd inte längre del av kommunekonomin fr.o.m. 2019 

• Stor variation mellan kommunerna: de 
överförda uppgifternas andel av 
kommunernas utgifter mellan 47 % och 71 %. 
Spridningen är mer än 3 200 e/inv                
(2 266–5 507 e/inv) 

• Stort variationsintervall på kostnaderna för 
kommunernas återstående uppgifter också 
efter reformen (ca 1 525–3 621 e/inv); 
betydande variation i fråga om ”tekniska 
sektorn” 

• Men mer måttliga skillnader inom dagvård, 
förskola och grundläggande utbildning, som 
kvarstår inom statsandelssystemet för 
kommunal basservice (skillnad ända upp till  
1 177 e/inv, 1 011–2 188 e/inv) 

Överförda 

kostnader för 

social- och 

hälsovård o.a. 

(min, snitt, max) 

A) 

Återstående 

kostnader (min, 

snitt, max) 

Kalkylerade 

kostnader för 

återstående 

statsandelsuppgifter 

(min, snitt, max) 

5 507 
e/inv 

3 243 
e/inv 

2 266 
e/inv  

3 621 
e/inv 

2 407 
e/inv 

1 525 
e/inv  

2 188 
e/inv 

1 424 
e/inv 

1 011 
e/inv  
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Stor variation på de kostnader som faller på landskapen A) 

Högst kostnader, euro/inv 

 

Salla   5 507 

Pelkosenniemi   5 399 

Pello   5 226 

Posio   5 206 

Ristijärvi   5 198 

Puolanka   5 197 

Utsjoki   5 184 

Heinävesi   5 029 

Rautavaara   4 963 

Valtimo   4 944 

 

Lägst kostnader, euro/inv 

 

Borgnäs   2 266 

Muurame   2 312 

Birkala    2 477 

Kempele   2 539 

Rusko    2 541 

Limingo   2 546 

Kontiolahti    2 561 

Kyrkslätt    2 579 

Hattula   2 595 

Masku   2 640 
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• Ikraftträdandeåret bestäms kostnaderna för de uppgifter som landskapen övertar och de 
överförda inkomsterna utifrån statistiska uppgifter som tidsmässigt ligger så nära det nya 
systemets ikraftträdande som möjligt 

• Dvs. 2016 års nettokostnadsuppgifter när kommunernas budgetprocesser beaktas 

• Statistikcentralen publicerar uppgifterna 11/2017 

 

• Överföringen under ikraftträdandeåret sker utifrån uppgifter om genomsnitt 2015 och 2016 
• Avsikten är att undvika enstaka ”toppar” ett år och fel slutsatser 

• Genomsnittet för 2015 och 2016 indexjusteras till 2016 års nivå. Det indexerade genomsnittet räknas om till 
2018 års nivå med hjälp av befintliga prognoser för kommunekonomin (programmet för kommunernas 
ekonomi) och separata uppskattningar bl.a. om statens åtgärder i fråga om kommunernas utgifter enligt 
regeringsprogrammet (t.ex. gallring av uppgifter och åligganden, bilaga 6 i regeringsprogrammet) 
 

• Uppgifter om de faktiska kostnaderna för 2016 inte tillgängliga när regeringspropositionen skrevs 
 uppskattningar för 2016 används 

• Det förberedande propositionsarbetet gjordes utifrån 2015 års uppgifter, som räknades om till 2016 års nivå 

• Uppskattningarna för 2016 framtagna med hjälp av 2015 års bokslutsuppgifter och prognoser för 
kommunekonomin 

 

De nettokostnader som ska beaktas när finansieringen överförs (2019) 

bygger på statistiska uppgifter för 2015 och 2016 
– I regeringens propositionsutkast används kalkyler för 2016 

A) 
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Tidsplan för lagberedningen och tillgängliga uppgifter om 

kommunernas ekonomi och verksamhet 
A) 

2016 2017 2018 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 

11/2016 

Kost-

nads-

uppgifter 

2015 

6/2016 

Boksluts

-

uppgifter 

2015 

8/2016 

RP på 

remiss 

 

11/2016 – 6/2017 

RP till riksdagen och 

riksdagsbehandling 

  

2015 – 

RP 

bereds 

 

Tillgängliga 

uppgifter om 

kommunernas 

ekonomi och 

verksamhet 

Tidsplan för 

lagberedning 

2015-2016 

RP-beredning utifrån 

slutliga 

kostnadsuppgifter för 

2014 omräknade till 

2016 års nivå 

(uppskattning) 

 

2019 

Statsandelarna 

bestäms utifrån 

uppskattningar 

 

11/2019 

Kalkylerna 

kontrolleras 

utifrån slutliga 

uppgifter om 

kostnaderna för 

2017 och 2018 

 

2020 

1/2019 

Ny statsandelslag 

i kraft 

 

Kalkylfaser 

6/2017 

Boksluts

-

uppgifter 

2016 

11/2017 

Skatte-

sats 

2018 och 

stats-

andel 

2018 

11/2017 

Kost-

nads-

uppgifter

2016 

6/2018 

Boksluts

-

uppgifter 

2017 

11/2018 

Kost-

nads-

uppgifter 

2017 

11/2017 

Överföringskalkyl 

utifrån slutliga 

uppgifter om 

kostnaderna för 

2015 och 2016 

omräknade till 2018 

års nivå 

(uppskattning) 

11/2019 

Kost-

nads-

uppgifter 

2018 

2020-2023 

Ny beräkning av 

utjämningen till följd av 

systemändring och kontroll 

och rättelse av utbetalda 

utjämningar 2019 

 

 

Statsandelarna 

bestäms utifrån 

det slutliga läget 

 

1/2017 

Budgets

-

uppgifter

2017 

1/2018 

Budgets

-

uppgifter 

2018 

11/2016 

Skatte-

sats 

2017 och 

stats-

andel 

2017 
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• Balans avser skillnaden mellan årsbidraget enligt resultaträkningen och  avskrivningarna 

• Beskriver enligt traditionell tolkning hur kommunfinansieringen räcker på lång sikt  

• Balansen före reformen (”nuläget”) avser skillnaden mellan årsbidrag och avskrivningar med 
kommunernas nuvarande kostnader och inkomster (inkl. social- och hälsovården) 

• Ikraftträdandeåret kommer balansen före reformen att beräknas enligt 2018 års nivå 

• Utgångsnivån beräknas utifrån genomsnittet för 2015 och 2016 och indexjusteras till 2016 års nivå 
• Den ekonomiska balansen för ett statistikår ger inte nödvändigtvis en tillräckligt rättvisande bild av det ekonomiska 

läget och de ekonomiska marginalerna i en kommun 
• Bygger på kostnadsberäkningarna ovan, kommunernas beslut om skattesatser för 2018, besluten om statsandelar 

för 2018 samt andra faktorer som påverkar kommunernas inkomster och utgifter. Prognoser för kommunekonomin 
enligt kommunekonomiprogrammet och eventuellt bokslutsprognoser för 2017 (2/2018) kommer att användas i 
genomförandet 

• Användbarheten hos separata kommunala budgetenkäter utvärderas också (januari 2017 och 2018) > aktuellare 
information än genom metoden som beskrivits ovan 

 

• Beredningen av regeringens proposition görs utifrån 2015 års balansuppgifter, som räknas om till 2016 
års nivå 

• Många åtgärder 2015 och 2016 påverkar kommunekonomin (sänkt samfundsskatteandel, justering av 
kostnadsfördelningen, mindre statsandelar, kommunala skattehöjningar, personalbesparingar, ändring av 
beskattningsgrunder och bolagiseringar) och utfaller alla på olika sätt i kommunerna 

Viktigt att uppskatta den kommunspecifika balansen rätt för att 

finansieringsmodellen ska bli rättvis 
A) 
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Inkomster från kommunerna till landskapen  

– ett pussel av motstridiga villkor (1) 
B) 

 

Jämställdhet i fråga om 

beskattningen 

 
• Regeringsprogrammet: ”Beskattningen av 

arbete får inte skärpas på några 

inkomstnivåer.” 

• Kommunernas inkomstskattesatser får inte 

differentieras ytterligare, emedan det leder 

till ojämlik behandling av de skattskyldiga. 

→ Grundlagsfråga 

→ Målet är att de skattskyldigas 

ställning förblir oförändrad 

  

 

Kontroll av den totala 

skattegraden 

 
• Finansieringen av landskapen baserar sig 

på statlig finansiering. För att kompensera 

för den skärpta statsbeskattningen bör 

kommunalskatten sänkas så att den totala 

beskattningen inte skärps. 

• Kommunalskatteprocenten sänks med stöd 

av lag då reformen träder i kraft (2019). 
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Inkomster från kommunerna till landskapen  

– ett pussel av motstridiga villkor (2) 
B) 

 
 

De offentliga utgifterna 

 
• Utgångsläget fiskal neutralitet mellan 

staten och kommunerna. 

• Att ”köpa” reformen skulle i det nuvarande 

ekonomiska läget stå i strid med målet om 

att spara inom den offentliga ekonomin. 

 

Tillräckligheten hos 

finansieringen av kommunerna 

 
• Hur klarar sig en enskild kommun i det nya 

läget? 

• Förverkligas finansieringsprincipen? 

• Hur borde läget före reformen och 

kommunens nya situation relateras? 

• Anpassningsmarginalerna och 

anpassningsmedlen i det nya läget? 
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Inom den samlade kommunekonomin överförs inkomster till 

finansiering av landskapen motsvarande de överförda kostnaderna 
B) 

Överförda kostnader 17,7 md euro (2016) 
- Kommunekonomin blir av med en stor och svårprognostiserad utgiftspost som inbegriper 

merparten av de ekonomiska effekter som beror på den åldrande befolkningen 

Överförda statsandelar 

5,9 md euro, dvs. ca 1/3 av de 
överförda inkomsterna 

 

 

 

 

Överförda skatteinkomster 

11,8 md euro, dvs. ca 2/3 av de 
överförda inkomsterna 

  

 

 

 

Landskapen får de medel de behöver utan att det totala skatteuttaget stiger om kommunerna fråntas motsvarande 

inkomster. 
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• Social- och hälsovårdens uppskattade andel (grovt ca 2/3) av de kalkylerade 
kostnaderna som ligger till grund för statsandelarna går till finansiering av landskapen 
 4,8 md euro i statsandelar 

• Ca 64 % av åldersstrukturen 

• Hela sjukfrekvensfaktorn 

• Ca 35 % av övriga kalkylerade grunder för att bestämma statsandelen 
 

• Återstående 1,1 md euro har dragits av från kompensationen för skattebortfall och 
tilläggsdelarna i proportion till de kalkylerade social- och hälsovårdsutgifterna 

• Efter reformen utjämnas en väsentligt mindre kostnadspost än tidigare via de 
kommunala statsandelarna: de kalkylerade kostnaderna sjunker från 26,6 md euro  
 till 7,7 md euro 

• Det nya kostnadsunderlaget förklaras till stor del av kostnader för 0–15-åringar (ca 90 %)    
 det kommunvisa utfallet mycket annorlunda än tidigare 

Kommunernas statsandelar för social- och hälsovården 

(5,9 md euro) används till att finansiera landskapen  
C) 
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• Förslag: kommunernas intäkter av samfundsskatt sänks med 0,5 md euro 

• Enligt nivån år 2016  kommunernas nya utdelning bestäms enligt 2016 

• På motsvarande sätt minskar behovet att överföra kommunalskatt till finansieringen av 

landskap med ca 0,5 %-enheter 

 

 Strävan: den konjunkturkänsliga samfundsskatten ska inte börja väga alltför tungt i 

kommunernas finansiering 

• Samfundsskattens relativa andel i kommunfinanserna stiger också efter detta 

• Samfundsskatten ska kvarstå som näringspolitiskt incitament 

 

Överföring av skatteinkomster från kommun till landskap 

- samfundsskatt 
D) 
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• Resten av de skatteinkomster som ska minskas fås genom sänkt kommunalskatt 

(11,3 md euro) 

• Sker genom att man reformens ikraftträdandeår (2019) sänker kommunalskatten i 

varje kommun med 12,31 procentenheter (uppsk. år 2016) från 2018 års nivå 

• Skillnaderna mellan skattesatserna förändras inte det året  kommunalskatten sänks på 

detta sätt för att reformen vid ikraftträdandet inte ska medföra förändringar i den 

skattskyldiges situation 

• Om kommunalskatten i varje kommun sänktes så att den exakt motsvarar de överförda 

kostnaderna skulle skillnaderna mellan skattesatserna mer än fördubblas på grund av 

skillnaderna i skatteintäkter och kostnader 

• Samtidigt ändras den statliga inkomstskatteskalan 

• Kommunalskatteavdrag överförs till den statliga inkomstbeskattningen 

• Kommunernas effektiva skatteuttag närmar sig det nominella skatteuttaget 

 

Överföring av kommunalskatt för att finansiera landskapens 

verksamhet 
D) 
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Stora skillnader i intäkterna från skattesatsen 

- som mest 3,5-faldiga (år 2016) 
D) 

Lägst intäkter, euro/inv 
 

Merijärvi  103 

Rääkkylä  105 

Soini  106 

Kivijärvi  106 

Perho  107 

Siikais  108 

Rautavaara  108 

Kärsämäki  109 

Kinnula  110 

Pertunmaa  111 

Multia  111 

Högst intäkter, euro/inv 
 

Grankulla  359 

Esbo  246 

Helsingfors  220 

Kyrkslätt  220 

Tusby  214 

Sibbo  211 

Träskända  203 

Nurmijärvi  202 

Kervo  201 

Birkala  200 

Vanda  200 
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Lika stor sänkning av inkomstskattesatsen 

- minst och störst effekt 
D) 

Minskar mest, euro/inv 
 

Grankulla  -4 424 

Esbo  -3 023 

Helsingfors  -2 710 

Kyrkslätt  -2 705 

Tusby  -2 635 

Sibbo  -2 597 

Träskända  -2 495 

Nurmijärvi  -2 487 

Kervo  -2 469 

Birkala  -2 464 

Vanda  -2 460 

 

Minskar minst, euro/inv 
 

Merijärvi  -1 264 

Rääkkylä  -1 293 

Soini  -1 306 

Kivijärvi  -1 310 

Perho  -1 321 

Siikais  -1 327 

Rautavaara  -1 332 

Kärsämäki  -1 347 

Kinnula  -1 351 

Pertunmaa  -1 362 

Multia  -1 371 
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• Totalt 60 % av kommunalskatten och 40 % av kommunernas samfundsskatteintäkter 
kommer att gå till landskapen 

 Gränsen för utjämningen på basis av skatteinkomsterna sänks ”automatiskt” 
 

• Med gällande utjämningsgränser (utjämningsgräns 100 %, utjämningstillägg 80 %, 
utjämningsavdrag 30 % + naturlig logaritm) försvagas uppemot 270 kommuners 
relativa ställning 

• Förändringen i de enskilda kommunerna ligger mellan –745 och +873 euro/inv 

• I 66 kommuner blir förändringen mer än –500 euro/inv 

• I 1 kommun blir förändringen mer än +500 euro/inv 
 

• En utjämning på basis av skatteinkomsterna fungerar inte längre i det nya systemet 

• Skillnaderna mellan kommuner med likadan inkomstbas kan efter överförda kostnader och 
inkomster vara så pass stora att systemet inte längre kan repareras enbart med nuvarande 
statsandelskriterier 

 

E) 
De föreslagna ändringarna i kommunalbeskattningen har stor inverkan på 

hur utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna fungerar 
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F) 
Överförda kostnader och inkomster sammanfaller inte i en enda 

kommun – stora skillnader 

• Den blå linjen beskriver varje kommuns nuvarande balansläge (årsbidrag–avdrag, €/inv), från mest negativ till mest 

positiv balans (från vänster till höger). 

• Prickdiagrammet anger förändring i balansläge för varje kommun till följd av inkomst- och utgiftsöverföringen och av 

förändringen i det skatteinkomstbaserade utjämningssystemet (s.k. automatisk förändringen).  

-1200

-800

-400

0

400

800

1200

1600

0 50 100 150 200 250 300

→ Kräver kraftfulla och långvariga utjämningsåtgärder för att trygga 

kommunernas ekonomiska förutsättningar; svårt att nå neutralläge 

i vissa kommuner även i samband med nästa reform 
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Stora skillnader mellan överförda inkomster och utgifter 

- ytterligheterna långt från varandra 
F) 

Överförda inkomster överstiger 
utgifterna, euro/inv 
 

Grankulla  - 2 045 

Miehikkälä  - 856 

Esbo  - 716 

Imatra   - 679 

Luhanka  - 422 

Nurmes  - 412 

Pyhäjoki  - 394 

Kristinestad  - 393 

Kyrkslätt  - 392 

Rautjärvi  - 390 

 

Överförda inkomster mindre 
än utgifterna, euro/inv 
 

Pelkosenniemi  1063 

Posio  1024 

Sulkava  874 

Vehmaa   856 

Gustavs  819 

Tyrnävä  798 

Merijärvi  796 

Kemijärvi  718 

Sievi  687 

Rääkkylä  679 
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Ett nollsummespel där kommunvisa förskjutningar i flera 

riktningar ska hanteras  
F) 

Ökat överskott: 

mindre kvar att 

fördela för andra 

(110 kommuner) 

Mindre överskott: 

relativt litet 

problem 

(115 kommuner) 

Överskott blir 

underskott: ett 

av de största 

problemen 

(16 kommuner) 

Mindre underskott: 

relativt litet problem 

(26 kommuner) 

Underskott blir 

överskott: ingett 

problem, men 

medför andra i ett 

nollsummespel 

(15 kommuner) Djupare underskott: 

ett av de största 

problemen  

(15 kommuner) 

Balans 
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Kommunekonomins inkomststruktur förändras när 

inkomster överförs 
F) 

I dag 

 (år 2016) 

Andel av 

skattefinansieringen 

Efter 

överföringen 

Andel av 

skattefinansieringen 

Kommunalskatt 18,9 md e 61,4 % 7,6 md e ~58 %  

Samfundsskatt 1,3 md e 4,2 %  0,9 md e ~7 % 

Fastighetsskatt 1,7 md e 5,5 % 1,7 md e ~13 % 

Skatteinkomster TOT. 21,9 md e 71,1 % 10,2 md e 78,2 % 

Statsandel för basservice 8,9 md e 28,9 % 3,0 md e 21,8 % 

Skattefinansiering TOT. 30,8 md e 100 % 13,0 md e 100 % 

• Kommunalskatten fortsatt viktigaste inkomstkällan trots den sänkta nivån 

• Statsandelarnas relativa andel minskar 

• Samfundsskattens relativa andel ökar, men effekten dämpas när kommunerna får mindre andel av intäkterna 

• Fastighetsskattens relativa andel stiger märkbart 
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2. Reformering av 

systemet med 

statsandelar för 

kommunal basservice 

 
Punkterna G-L 
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• Utgångspunkter för reformen 
• Säkerställa medel för kommunernas återstående uppgifter (finansieringsprincipen) 

• Kriterierna för statsandelssystemet ska ha fortsatt relevans  systemet får inte bara vara en utjämningsmekanism 
för vårdreformen och landskapsreformen 

• Administrativ utgångspunkt för beredningen: den nuvarande allmänna statsandelen ”med en enda penningström”    
 den samlade kommunekonomin beaktas mer heltäckande 

 

• Obalansen mellan inkomst- och utgiftsöverföringen till landskapen och ändringen av utjämningen 
på basis av skatteinkomster får stora och varierande kommunvisa ekonomiska konsekvenser 

• Många olika kalkyler med olika, ändrade statsandelskriterier har gjorts för att dämpa effekterna av förändringarna 

• Enligt kalkylerna kan effekterna inte jämnas ut bara med systemets nuvarande kalkylfaktorer och de återstående 
statsandelarna 

 

 Kräver kraftfulla och långvariga utjämnande åtgärder för att säkerställa kommunernas 
ekonomiska villkor 

• Det är motiverat att fördela reformeringen av statsandelssystemet över en längre tidsperiod: på detta sätt undviker 
man en omfattande engångsutjämning som kan medföra ohållbart svåra lägen för kommunerna nu och när senare 
reformer genomförs 

Kommunernas statsandelssystem ses över  

– en långvarig process  
G) 
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• En permanent förändringsbegränsare föreslås t.v. som bestämningsfaktor inom 
statsandelssystemet: syftet är att begränsa de automatiska reformkonsekvenserna för kommunerna 

• Begränsaren bestäms enligt tvärsnittsläget det år som reformen träder i kraft  ändras inte i efterskott 
  

• Som begränsare för vårdöverföringen föreslås 60 % av skillnaden mellan de överförda kostnaderna 
och inkomsterna (inkl. effekterna av sänkt utjämningsgräns för skatteinkomster) 

• Både nytta och förlust begränsas symmetriskt (60 %-60 %)  de föreslagna parametrarna bygger på en 
samlad bedömning i syfte att trygga alla kommuners ekonomi  

• Kan ha sporrande verkan att inte alla förändringar begränsas (s.k. ”100%-100%–modell”)  

• Förändringsbegränsningen är neutral i fråga om förhållandet mellan stat och kommun  det rör sig om en 
utjämning mellan kommunerna 

 

• Varför behöver förändringarna av vårdöverföringen begränsas? 
• För att skapa en bättre fungerande modellstruktur där utjämningarna (nytt system/övergång) inte dominerar 

• Administrativt går de direkta konsekvenserna av vård- och landskapsreformen att specificera och begränsa 

• Konsekvenserna kvarstår inom systemet och avvecklas så småningom utan omfattande ”engångssmällar” 

• Alternativt kan man göra en enda stor utjämning  kvarstående, ogjorda utjämningar efter övergångsperioden 
blir då väldigt stora för många kommuners del 

Direkta ekonomiska reformkonsekvenser begränsas t.v. med en 

permanent bestämningsfaktor för statsandelssystemet som begränsar 

förändringarna när vårdansvaret överförs  

H) 
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Exempel på hur begränsaren fungerar när vårdansvaret överförs H) 

Kommun X: överförs till landskapen 

- Kostnader 100 

- Inkomster 130 

- Kommunens ställning vid utjämning  baserad på 

skatteinkomster (nuv. parametrar) förbättras med 

10 enheter när utjämningsgränsen sjunker. 

Förändringen begränsas så här: 

130 – 100 = 30 + (-10) = 20 * 60% = 12  

Dvs. kommunen kompenseras med 12 enheter för den 

totala förlusten 

 

 

Kommun Y: överförs till landskapen 

- Kostnader 100 

- Inkomster 70 

- Kommunens ställning vid utjämning  baserad på 

skatteinkomster (nuv. parametrar) försämras med 

10 enheter när utjämningsgränsen sjunker.  

Förändringen begränsas så här: 

70 – 100  = -30 + (10) = -20 * 60% = -12  

Dvs. kommunen får 12 enheter mindre i statsandelar  

 

 

 

Utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna beaktas så, att nytta och förlust till följd av automatisk sänkning 

av utjämningsgränsen också begränsas med 60 procent. Utjämningssystemet kan också verka i en annan riktning än 

skillnaden mellan inkomster och kostnader i ett utjämningsystem baserat på skatteinkomster, beroende på kommunens 

skatteinkomststruktur och ”läge” i förhållande till utjämningsgränsen. 
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Ny inkomststruktur i kommunerna om begränsaren vid överfört 

vårdansvar blir bestämningsfaktor för statsandelarna 
H) 

Kommunalskatt 
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tjä
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n

 

 

Kalkylerad 

Statsan./ålders-

struktur + 

sjukfrekvens 

 

 

Ö
v
r. S

A
N

 

 

T
illä
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Vårdkostnader 

 

Undervisning + övr. återstående 

kostnader 

  

F

a

S

k Exempelsituation i 

dag (alla kommuner) 

Ny situation för hela 

kommunekonomin 

F

a

S

k 

Kommunalskatt 

 

Undervisning + övr. återstående 

kostnader 

 

S
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Kalk. 

SAN/ 

Ålder

sstr. 

+ + 

Förändringsbegränsning införs i alla kommuners finansieringsstruktur (statsandelar): 

storleken varierar från kommun till kommun, ibland positiv, ibland negativ verkan 
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Ny inkomststruktur i kommunerna om begränsaren vid överfört 

vårdansvar blir bestämningsfaktor för statsandelarna 
H) 

Kommun X: Stora vårdutgifter, ”statsandelskommun”: mer kostnader än inkomster överförs 

Kommunalskatt 

S

a

S

k 

Statsandel, inkl. utjämning baserad 

på skatteinkomster 

 

Vårdkostnader 

 

Undervisning + övr. 

återstående kostnader 

  

Kommunalskatt 
St.-

andel 

Begrän

-sare 

(-) 

F

a

S

k 

Kommun Y: Små vårdutgifter, ”skatteinkomtskommun”: mer inkomster än kostnader överförs 

   

Kommun X efter överföring: kommunalskattens relativa andel större, statsandelarnas mindre (röda blocket visar hur mycket statsandelarna ska minskas)  
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Kommun Y efter överföring: kommunalskattens relativa andel mindre, statsandelarnas större (röda blocket visar hur mycket statsandelarna ska ökas) 

S

a

S

k 

F

a

S

k 

 

Undervisning + övr. återstående 

kostnader 

  

Kommunalskatt 

Vårdkostnader 

 

Undervisning + övr. 

återstående kostnader 

  

Kommunalskatt 
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• Medelöverföringen krymper statsandelen för basservice från 8,9 md  ca 3 md euro 
• Största delen av dessa 3 miljarder ”knuten” till de huvudsakliga bestämningsfaktorerna (åldersstrukturen), så systemet 

medger begränsade möjligheter att jämna ut förändringarna 

• Övriga systemdelar (övr. kalkylerade kriterier, tilläggsdelar plus andra ökningar och minskningar i statsandelarna) har 
begränsad ekonomisk betydelse för helheten, även om de kan få effekter för enskilda kommuner 

 

• Grundstrukturen på det reviderade statsandelssystemet från 2015 kvarstår i huvuddrag med 
undantag för några små kriterieändringar 

• Ett nytt kriterium för främjande av hälsa och välfärd införs  systemet blir mer sporrade/kriteriet finansieras (56 mn 
euro) till hälften av landskapen, till hälften genom kommunernas statsandelar (självförsörjningsgrad i fråga om 
arbetsplatser elimineras) 

• Åldersklasskriteriet får en ny kategori för över 16-åringar (mest vikt dock på 0−15-åringar) 

• Arbetslöshetsnivån överförs till tilläggsdelarna, analogt får bl.a. årsklasserna ökad viktning 

• Tillägget för kommuner med skärgårdsandel fogas till systemet i enlighet med statsandelslagen från 2017 
(finansiering ur kriteriet för utbildningsbakgrund) 

• Tidigare utjämningar till följd av systemändring och andra ökningar och minskningar i statsandelarna utgår 
 

 Avsikt: statsandelskriterierna beskriver den nya statsandelsgrunden bättre och mer rättvist 

Statsandelsbeloppet minskar klart, i kriterierna föreslås 

måttliga ändringar 
I) 
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• Parametrarna för systemet och förändringsbegränsningen vid överföringen av vårdansvaret har 
granskats tillsammans 

• Om utjämningen på basis av skatteinkomsterna inte fås att fungera blir problemet att exempelvis en genomförd 
ändring för 50 kommuner i rätt riktning medan många andra kommuner får mer problem 

 

• Förslaget är att ändra utjämningsgränserna inom systemet 
• Utjämningstillägget höjs från nuvarande 80 % till 90 %  gynnar kommuner med små skatteinkomster och den 

sporrande effekten nedanför gränsen kvarstår 

• Utjämningsavdraget sjunker från nuvarande 30 % (och den svaga progressionen) till en fast 15 %  gagnar 
kommuner med höga skatteinkomster 

 

• Hälften av inkomsterna från fastighetsskatt föreslås ingå i systemet för utjämning på basis av 
skatteinkomster 

• Fastighetsskatten får betydligt större betydelse för kommunernas inkomststruktur (nästan 1/5 av skatteinkomsterna) 

• Enligt OECD:s utredningar om lokalförvaltning bör alla relevanta inkomstposter ingå i utjämningen med beaktande av 
beskattningens samlade sporrande effekt 

• Samtidigt får kommunen mer beslutanderätt över sina inkomster om hälften ligger utanför utjämningen 

• Fastighetsskatten i utjämningen bygger på en kalkyl (liksom kommunalskatten)  kommunens egen höjning höjer i 
praktiken inte den kalkylerade utjämningsgränsen 

• Fastighetsskatten för kraftverk (exkl. kärnkraftverk) tas inte i beaktande i utjämningssystemet 

Nya och mer heltäckande utjämningsgränser inom systemet 

för utjämning på basis av skatteinkomster  
J) 
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• Svårt kalkylmässigt utgångsläge: också den nya finansieringsmodellen (H+I+J) medför så pass 
stora förändringar i vissa kommuner att det anses motiverat att begränsa effekterna genom en 
utjämning till följd av systemändring 

  Övergången till den nya finansieringsmodellen sker via en utjämning 
 

• I beredningen stannade man för en lösning där utjämningen till följd av systemändringen relateras 
till den kommunvisa balansen före reformen 

• I teorin rättvist för kommunernas vidkommande, eftersom balansen i ekonomin före reformen kalkylmässigt kvarstår 
efter reformen 

• Kriterierna för statsandelssystemet fungerar 

• Som alternativ studerades en modell där balansläget i varje kommun ”tvingas” ligga på samma nivå det år då 
reformen träder i kraft (= balansen i den samlade kommunekonomin) 

 

• Utjämningen ska enligt förslaget genomföras stegvis mot den nya finansieringsmodellen  
traditionellt tillvägagångssätt 

 

• Alternativa lösningar som övervägts: 
• En utjämning som fryses till tidpunkten för ikraftträdandet och som avvecklas helt efter en övergångsperiod                

 förändringarna efter den perioden blir delvis mycket omfattande 

• ”Totalfrysningsmodell” där den ekonomiska balansen i kommunen i utgångsläget gäller hela övergångsperioden       
 statsandelskriterierna saknar betydelse, anses inte genomförbar 

 

Utjämningen till följd av systemändring gör effekterna i 

samband med reformens ikraftträdande mer skäliga 
K) 
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Hur utjämningen till följd av systemändringen genomförs  K) 

Medlen för kommunernas återstående uppgifter garanteras ikraftträdandeåret kalkylmässigt till fullt belopp 

på nivån före reformen (2018) 
• Utjämningen för det år då reformen träder i kraft (2019) beräknas utifrån skillnaden mellan den uppskattade balansen 

2018 och situationen enligt den nya finansieringsmodellen 

• Den kommande balansen i kommunens ekonomi för 2019 beror dels på statsandelarna och utjämningen, dels på hur 

kommunens övriga inkomster och utgifter utvecklas  kommunens faktiska balans för 2019 kan vara bättre eller 

sämre än den uppskattade balans som utjämningen bygger på 

 

Den uppskattning av balansen 2018 som ligger till grund för beräkning av utjämningen rättas till i enlighet 

med det faktiska utfallet utifrån de faktiska uppgifterna för 2018, som publiceras 2019 (kostnaderna enligt 

snittet för 2017 och 2018) 
• Utjämningen till följd av systemändringen rättas till för åren 2020−2023 

• Också utjämningen utifrån uppskattningen för 2019 rättas till  redovisas i utbetalningarna 2020−2023 

 

Vidare tryggas pengarna i fortsättningen med en övergångstid på fyra år (+/- 25 euro/invånare/år), och även 

efter det begränsas den maximala förändringen i finansieringen i förhållande till nuläget till +/-100 

euro/invånare  
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Hur utjämningen genomförs 
Tar 1+4 år: den utjämning som slås fast för en kommun när reformen träder i kraft utgör skillnaden mellan den nya balansen och balansen före 

reformen; sedan sker en gradvis övergång mot balansen i den nya basmodellen 
K) 

2016/2018 2019 2020 - 2023 

Föränd-

ring i 

stats-

andels-

syst. 

Ny balans 

Ny balans Övergång till ny balans 

Övergång till ny balans 

Ändring max. +/-25 €/inv./år 

Ändring max. +/–25 €/inv./år 

Ändringar 

när 

uppgifter 

överförs  

 
Föränd-

ring i 

stats-

andels-

syst. 

 

Balans 

före 

reformen 

Balans 

före 

reformen 

Vissa 

kommuner når 

balansen enligt 

den nya 

modellen, 

andra får 

permanent 

utjämning; 

lösning när 

statsandelarna 

reformeras 

nästa gång. 
Ändringar 

när 

uppgifter 

överförs  

Ändring max. +/-100€/inv. 

Ändring max. +/-100€/inv. 



- 20.1.2017 FM Kommun- och regionförvaltningsavdelningen  34 

• Reformen inleder en process för översyn av statsandelarna vars långsiktiga mål är en fri 

finansieringsmodell utan extra förändringsutjämningar 

• De utjämningsåtgärder som inte ingår i reformen denna gång kommer vi att stå inför i samband med nästa 

reform på ett eller annat sätt 
 

• Förberedelser för fortsatt reformering av finansieringen och statsandelarna till kommunerna redan 

under denna valperiod 

• Stora och principiella frågor: 

• Hur ser förhållandet mellan kommun och landskap ut i fortsättningen?  

• Vilka är kommunernas befogade finansieringskällor? 

• Vad ska utjämnas och hur mycket?  

• Viktigt att starta utredningar som stöder beredningen 
 

• Granskning av hur systemet för finansiering av kommunerna fungerar i praktiken när det finns 

tillräckligt med information om finansieringen av kommunernas återstående uppgifter efter 

reformens ikraftträdande 

Lång process när kommunernas statsandelssystem ses över L) 
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3. Hur regleringen av 

egendomsförhållandena 

påverkar kommunernas 

ekonomi 
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Utgångspunkter för egendomsarrangemangen  

• Landskapen ska ha tillgång till den egendom som den behöver för sina uppgifter 

• Det totala skatteuttaget stiger inte till följd av arrangemangen 

• De offentliga finanserna ses som en helhet 

• Skattebetalaren ska betala egendomen bara en gång  

• Arrangemangen ska inte äventyra finansieringsprincipen när det gäller kommunernas 

återstående uppgifter 
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Hur arrangemangen genomförs  

• Egendomen delas mellan kommunen och landskapet, dvs. en ”begränsad 

fördelningsmodell”: 

• Lagstadgade samkommuner och deras tillgångar och skulder plus åtaganden överförs till 

landskapen 

• Landskapen övertar också lösöret för verksamheten inom deras organiseringsansvar 

• Landskapen hyr lokalerna för kommunal primärvård, specialiserad sjukvård och 

socialförvaltning samt kommunalt räddningsväsende för en övergångsperiod (3+1 år) 
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Begränsad fördelningsmodell (1) 

• Lagstadgade samkommuner, dvs. sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt och 
landskapsförbund, inklusive deras tillgångar, skulder och åtaganden överförs till 
landskapen 1.1.2019 

• Landskapet och medlemskommunerna i en samkommun kan komma överens om att 
markegendom som ägs av samkommunen förblir i medlemskommunernas ägo. Sådan av 
en samkommun ägd markegendom som har ett samband med byggnadsbeståndet som 
omfattas av landskapets organiseringsansvar överförs emellertid alltid till landskapet. 

• Bestämmelser om Helsingfors specialomsorgsdistrikt utfärdas särskilt 

• Samkommunen ansluts till det landskap som medlemskommunerna i samkommunen hör 
till 

• Om kommunerna i samkommunen kommer att höra till olika landskap ska samkommunens 
tillgångar, skulder och åtaganden fördelas mellan landskapen i proportion till 
medlemskommunernas andelar av grundkapitalet 

• Ingen fördelning behöver göras om de små ekonomiska konsekvenserna eller andra orsaker gör 
det onödigt 

• Landskapen ska också kunna komma överens om att fördela egendom och skulder på annat sätt 
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Begränsad fördelningsmodell (2) 

• Lokaler som används inom kommunal primärvård, specialiserad sjukvård, socialväsendet och 
räddningsväsendet övergår med stöd av hyresavtal i landskapets besittning 1.1.2019 för en 
övergångsperiod 

• Om kommunen enbart förfogar över lokalen med stöd av ett hyresavtal övertar landskapet 
kontraktet 

• När verksamhet som landskapet ansvarar för och annan kommunal verksamhet ordnats i samma 
lokaler ska kommunen och landskapet komma överens om fördelningen av kostnaderna 
exempelvis i förhållande till hur stor del de använder 

• Hyresavtal för övergångsperioden : 
• Landskapet och kommunen ingår hyresavtal om besittningen av de lokaler som kommunen äger. Det ska 

gälla åtminstone till och med 31.12.2021 

• Landskapet ska ensidigt kunna förlänga avtalet med ett år, och det ska upplysa kommunen om att rätten 
utnyttjas senast tolv månader innan avtalet går ut  

• Hyran enligt avtalet för övergångsperioden ska täcka skäliga kapitalkostnader och kostnaderna för 
underhåll av lokalerna för kommunen 

• Efter övergångsperioden beslutar landskapet vilka lokaler den fortsatt vill använda 
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Begränsad fördelningsmodell (3) 

• Landskapen övertar lösöre med anknytning till verksamhet som hör till dess 
organiseringsansvar, rättigheter som gäller ägande, besittning och användning av lös 
egendom samt immateriella rättigheter och tillstånd 

• Aktier överförs inte trots att de är lös egendom 

• Undantag: aktier i bolag, 
• som kommunen äger i syfte att ordna eller producera social- och hälsovårdstjänster; 

• som de facto huvudsakligen producerar social- och hälsovårdstjänster;  

• som är sådana koncernföretag, dotterföretag, ägarintresseföretag eller intresseföretag som avses   
i 1 kap. 6 - 8 § i bokföringslagen (1336/1997), eller där kommunernas sammanlagda ägarandel 
utgör en i detta sammanhang avsedd ägarandel; 

• med vilka kommunen ingått ett avtal om producering av social- och hälsovårdstjänster som är i  
kraft 1.1.2019 

• Sådant kommunägt lösöre eller aktier som kommunen äger i syfte att kunna uppfylla 
förpliktelserna som angetts i lagen om företagshälsovård (1383/2001) överförs emellertid 
inte till landskapen 
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Begränsad fördelningsmodell (4) 

• Kommunen överför avtal som gäller ordnande av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet till landskapet 

• Olika avtal som gäller köp av tjänster och materielanskaffning samt exempelvis leasingavtal 

som gäller maskiner, anordningar och bilar eller andra motsvarande avtal om nyttjanderätt 

• Hyresavtal som gäller lokaler för social- och hälsovård eller räddningsväsendet och där 

kommunen själv är hyresgäst 

• I de fall där avtalet också anknyter till uppgifter som kommunerna fortsatt svarar för 

och det inte går att överföra eller dela ska kommunen och landskapet komma 

överens om hur ansvaren enligt avtalet ska fördelas för den tid avtalet gäller 

• Sådana lokalitetsavtal enligt vilka kommunen förbundit sig till att inlösa lokalen i fråga 

efter att avtalsperioden löpt ut överförs inte till landskapet, förutsatt att landskapet och 

kommunen kommit överens om något annat 
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Begränsad fördelningsmodell (5) 

• Samkommuner enligt ramlagen (Paras)  

• På andra samkommuner för socialvård eller hälso- och sjukvård tillämpas samma regler som 

på kommuner, dvs. landskapet hyr lokalerna av dem  

• Sjukvårdsdistriktens över- och underskott 

• Medlemskommunerna ska täcka underskott i samkommunens balansräkning innan 

samkommunen överförs till landskapet  

• Medlemskommunerna bestämmer hur överskott ska hanteras före överföringen 
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Direkta konsekvenser för kommunerna av den begränsade 
fördelningsmodellen (1) 

• Kommunerna i överförda samkommuner får ingen ersättning när samkommunen eller 

ett specialomsorgsdistrikt överförs till landskapet 

• Kommunens medlemsandelar i en samkommun, dvs. anskaffningsutgiften enligt 

balansräkningen, utgår ur kommunens balansräkning och kommunens grundkapital 

sänks med motsvarande belopp  

• Kommunerna får ingen ersättning för lösöret, utan samma principer som i fråga om 

samkommunernas medlemsandelar tillämpas i bokföringen 

• Lagen om sättande i kraft innehåller föreskrifter om bokföringen 
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Direkta konsekvenser för kommunerna av den begränsade 
fördelningsmodellen (2) 

• Det sänkta grundkapitalet påverkar soliditeten 

• Effekten av att sjukvårdsdistriktens medlemsandelar försvinner är minst 0,5 % och högst 

11,9 %, i genomsnitt 2%–5% 

• I 36 kommuner kommer soliditeten att sjunka under 50 % när medlemsandelarna försvinner 

• Överföringen av lösöret påverkar endast lite, omkring 0,1%–0,2 % enligt exempelkalkylen 

• Uppskattningen gjord utifrån 2015 års bokslutsuppgifter 
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Direkta konsekvenser för kommunerna av den begränsade 
fördelningsmodellen (3) 

• Medlemskommunerna ska täcka underskotten i de samkommuner som landskapen 

övertar före överföringen 

• Underskotten i sjukvårdsdistriktens balansräkningar är omkring 93,5 miljoner euro enligt 

preliminära uppgifter för 2015  

• Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Norra Savolax, Kymmenedalens och Norra 

Österbottens sjukvårds-distrikt har underskott som är mer än 10 miljoner euro 
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Direkta konsekvenser för kommunerna av den begränsade 
fördelningsmodellen (4) 

• Beloppet på kommunernas egen skuld påverkas inte 

• Koncernskulderna minskar 

• Kommunerna ansvarar inte längre för skulderna i de överförda samkommunerna, 

ca 1,3 md euro 

• Mer externa inkomster, dvs. hyror som landskapen betalar 
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Konsekvenserna efter övergångsperioden (3+1 år)   

• Effekterna inte fullt förutsägbara; de beror på: 

• Landskapets beslut: hur ser nätverket av verksamhetsställen ut i framtiden 

• Hur valfriheten genomförs och hur omfattande den är 

• Sannolikt kommer lokaler i kommunal ägo att stå tomma 

• Påverkar driftsekonomin och därmed underskotten 

• Sannolikt mycket olika konsekvenser på olika håll i landet 

• En del kommuner finner snabbt nya användningsändamål för lokalerna, andra inte alls 
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4. Kommunernas 

ekonomiskt spelrum efter 

reformen 
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Konsekvenserna av reformen blir skäliga både för 

kommuninvånarna och den kommunala ekonomin  

• Kommuninvånarens skattebörda tillåts inte öka 
• Utgångspunkten är den att kommuninvånarnas skattetryck inte ska stiga till följd av vårdöverföringen 

• Som motvikt till skärpt statlig beskattning sänks den kommunala inkomstskattesatsen  i alla kommuner med 
12,31 procentenheter (uppsk. på 2016 års nivå), och då ändras inte det nuvarande variationsintervallet för 
de kommunala skattesatserna (skattesatsernas varierar 4%–10 % ikraftträdandeåret ) 

• När det gäller egendomsarrangemangen betraktas de offentliga finanserna som en helhet: skattebetalaren 
betalar för egendomen bara en gång 

 

• Samtidigt hålls de konsekvenser skäliga som reformen medför för den kommunala 
ekonomin 

• När reformen träder i kraft säkerställs finansieringen av kommunerna till nivån före reformen (2018) och 
även efter övergångstiden (till 2023) begränsas den kalkylmässiga förändringen i finansieringen till +/-100 
euro/invånare  

• Det kalkylerade förändringstrycket (höjning/sänkning) på den kommunala skattesatsen till följd av reformen 
är noll ikraftträdandeåret och under en procentenhet i alla kommuner även efter övergångsperioden 

• Inte heller egendomsarrangemangen hotar finansieringsprincipen i fråga om kommunernas återstående 
uppgifter 

 

 



- 20.1.2017 FM Kommun- och regionförvaltningsavdelningen  50 

Lättare att ha kontroll över kommunekonomin 

Trycket på kommunens ekonomi på grund 

av åldrande befolkning och sjukfrekvens 

försvinner 

• Landskapen övertar i detta avseende 

ansvaret för den finansiella hållbarheten 

Kommunekonomin blir mer förutsägbar och 

långsiktig planering underlättas 

• De svårprognostiserade social- och 

hälsovårdskostnaderna utgår ur 

kommunernas ekonomi, kostnadstrycket i 

undervisningsväsen lättare att beräkna 

Avkastningen från kommunens skattesats 

förbättras trots att driftsekonomin halveras 

• Avdrag överförs till statliga 

inkomstbeskattningen 
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• Kommunerna slipper den del av 

kostnaderna som under de senaste ca 10 

åren har ökat med 3,5 % och som skulle ha 

ökat ännu snabbare nästa årtionde (stora 

variationer kommuner emellan) 

 Behovet av att upprätthålla en snabb 

ökning av kommunalskatteinkomsterna i ett 

läge med låg BNP-tillväxt minskar  

 Mindre höjningstryck inom beskattningen 

• Det genomsnittliga befolkningsrelaterade 

höjningstrycket är mycket litet inom de 

kvarblivande tjänsterna  

 Kommunerna uppvisar skillnader speciellt  

i fråga om investeringsbehoven 

Vad betyder överföringen av ”sote” för kommunens ekonomi? 
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Utbildningstjänster Social- och hälsovårdstjänster
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Kommunens ekonomi efter att reformen trätt i kraft 

- ett hållbart/stabilt ekonomiskt utgångsläge av avgörande betydelse (1) 

 

• En helt entydigt bedömning av hur en enskild kommun 

klarar sig efter reformen är inte möjlig när propositionen 

bereds € 

• Reformen kommer trots alla kraftiga begränsningar att orsaka viss kommunspecifik variation, de totala 

konsekvenserna och kommunernas anpassningsförmågor kan vara svåra att förutspå:  

• Kommunernas budgetar halveras – över-/underskotten i balansen och skulderna förblir dock så gott som oförändrade,           

den proportionella skuldsattheten ökar, inkomstfinansieringen och låneskötselbidraget förblir i regel oförändrade 

• Å andra sidan kommer utgiftstrycket att minska och kommunalskattens effektiva avkastning att förbättras  

• Rörelseutrymmet inom det nuvarande statsandelssystemets allmänna täckning minskar  undervisnings- och kulturväsendet 

gör största anspråket på statsandelarna 

• Förhållandet mellan skatteintäkter och statsandelar ändras i vissa kommuner – vilka ökar mest i fortsättningen: skatteintäkterna 

eller statsandelarna 

• Omvärlden (inkl. befolkningsstrukturer) förändras oavsett 

reformen 

• Första gången en så pass stor reform genomförs, många år till 

ikraftträdandet 
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Kommunens ekonomi efter att reformen trätt i kraft 

- ett hållbart/stabilt ekonomiskt utgångsläge av avgörande betydelse (2) 

    

• Kommunens situation efter reformen 

beror i väsentlig mån på kommunens 

ekonomi före reformen 

• Utgångsläget fryses till ett läge nära 

reformen (förändringsbegränsaren i 

samband med vårdöverföringen och 

utjämningen vid systemändringen) 

• Frysningen till ett läge nära reformen 

sporrar kommunerna att förbättra det 

ekonomiska läget innan reformen 

träder i kraft 

• En utjämning som bygger på nuläget 

accentuerar också kommunens 

ekonomiska problem före reformen 

€ 

 

• Det allmänna ekonomiska läget de 
närmaste åren, utvecklingen av de 
offentliga finanserna, statens beslut i 
fråga om kommunalekonomin och 
kommunernas sätt att sköta sina 
finanser bestämmer i sista hand i stor 
utsträckning läget i den enskilda 
kommunen 
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Reformen av statsandelssystemet både stor och liten   

• Kommunernas uppgifter och finansiering förändras reformeringen av systemet har startat 

• I ett första skede försöker man se till att kommunernas finansieringsvillkor förändras så lite som 

möjligt till följd av vård- och landskapsreformen  

• Avsikten är att statsandelsreformen ska förhindra oskäliga situationer i enskilda kommuner 

• Även om utjämningselementen till vissa delar är varaktiga, kommer driftsinkomsterna och –

utgifterna samt andra faktorer som påverkar kommunens ekonomi fortfarande att variera årligen 

 

• Ändringarna i statsandelssystemet kan samtidigt anses vara både: 

• Stora: volymen förändras, nya utjämningshelheter, ändrade utjämningar på basis av 

skatteinkomster 

• Små: grundstrukturen (kalkylerade bestämningsfaktorer och utjämningen av skillnaderna i 

inkomstunderlagen) oförändrad 

• Det viktigaste kriteriet är fortfarande åldersstrukturen (kriteriet sågs över nyligen 2015) 
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Mer stabilitet i kommunekonomin genom heltäckande och 

sammanhållen styrning   

• Statens kommunpolitik eftersträvar stabilitet i kommunekonomin 
• Planen för de offentliga finanserna innehåller ett balansmål för kommunekonomin och en 

utgiftsbegränsning för statens åtgärder 

• Åtgärderna enligt regeringsprogrammet siktar på bättre balans i kommunernas ekonomi 

• Kommunerna ska i princip inte få fler uppgifter, gallringen av de nuvarande uppgifterna fortsätter 

• Vid behov reserveras det pengar för höjningen av statsandelen enligt prövning inom systemet för 
statsandelar för kommunal basservice 
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• Den nya kommunallagen styr kommunerna i riktning mot hållbar 
ekonomi 

• Den nya kommunallagen förpliktar kommunerna att balansera ekonomin 
redan före reformen 

• Utvärderingsförfarandet för kommuner med svag ekonomi beaktar också 
kommunkoncernerna 

•  Nyckeltalen och gränsvärdena måste omvärderas 

FM Kommun- och regionförvaltningsavdelningen  
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Ytterligare information: 
 

alueuudistus.fi/sv/statsandelen-for-kommunal-basservice 

 

Finansrådet Jani Pitkäniemi 02955 30494 

Finansrådet Markku Nissinen 02955 30314, kommunkalkylerna 

Lagstiftningsrådet Minna-Marja Jokinen 02955 30820, statsandelslagen och 

regleringen av egendomsförhållandena 

Konsultativ tjänsteman Ville Salonen 02955 30388, kommunkalkylerna 

Specialsakkunnig Miikka Vähänen 02955 30465, kommunkalkylerna 

Projektplanerare Jussi Lammassaari 02955 30060, kommunkalkylerna 

 

E-post: fornamn.efternamn@vm.fi 


