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Den kommunala ekonomins situation 2019
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Den kommunala ekonomins nyckeltal försämrades under 
2019
• Enligt bokslutsuppgifterna för 2019 försämrades den kommunala 

ekonomin redan före coronapandemin.
• Den kommunala ekonomins verksamhetsbidrag försämrades med cirka 1,3 

miljarder euro och årsbidraget med cirka 0,3 miljarder euro jämfört med 2018.

• Även om de centrala nyckeltalen för den kommunala ekonomin 
försämrades, utvecklades skattefinansieringen positivt.

• Den kommunala ekonomins lånestock fortsatte att växa med 2,5 
miljarder euro till sammanlagt 21,9 miljarder euro. 

• Även kommunkoncernernas årsbidrag försämrades ytterligare och 
lånestocken ökade betydligt.
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Den kommunala ekonomins utveckling under 2017–2019
Ekonomin i kommunerna i Fastlandsfinland under 2017–2019, md euro och ändring under 2018–2019

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019

Ändring 2018–
2019 md euro

Ändring 
2018–2019, 

%
Verksamhetsbidrag -28,12 -29,10 -30,36 -1,26 -4,3 
Skatteintäkter 22,43 22,32 22,91 0,59 2,7 
Driftsekonomins statsandelar 8,50 8,46 8,64 0,18 2,1 
Skattefinansiering totalt 30,93 30,78 31,55 0,77 2,5 
Finansiella poster, netto 0,45 0,39 0,55 0,16 41,4 

Årsbidrag 3,27 2,07 1,75 -0,32 -15,4 
Avskrivningar och nedskrivningar 2,20 2,19 2,31 0,11 5,2 
Årsbidrag – avskrivningar 1,07 -0,13 -0,56 -0,43 

Nettoinvesteringar -2,38 -2,78 -2,73 0,05 1,7 
Årsbidrag – nettoinvesteringar 0,89 -0,72 -0,99 -0,27 

Lånestock 16,13 16,73 18,42 1,69 10,1 
Penningmedel 5,18 4,88 5,06 0,18 3,7 

Skatteprocent, vägd 19,92 19,87 19,90 +0,03 %-enhet
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Kommunernas lånestock har ökat stadigt under hela 2000-talet
Under 2019 ökade den med sammanlagt 1,7 md euro till cirka 18,4 md euro, dvs. 3 352 euro/invånare
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Antalet kommuner med negativt årsbidrag ökade under 2019
I sammanlagt 231 kommuner räckte årsbidraget inte till för att täcka avskrivningarna
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Även samkommunernas ekonomi försämrades under 2019
Utvecklingen beror på en relativt snabb ökning av verksamhetskostnader som pågått under en längre tid

Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

Bokslut 
2019

Ändring
2018–2019,

md euro

Ändring
2018–2019,

procent

Verksamhetsintäkter 14,33 15,41 16,55 1,1 7,4 

Verksamhetsutgifter -13,58 -14,75 -15,90 -1,2 -7,8 

Verksamhetsbidrag 0,75 0,67 0,66 -0,0 -1,5 

Årsbidrag 0,67 0,59 0,58 -0,0 -1,7 

Avskrivningar och nedskrivningar -0,61 -0,62 -0,62 0,0 0,0 

Årsbidrag – avskrivningar 0,06 -0,03 -0,04

Räkenskapsperiodens resultat 0,08 0,03 -0,04 -0,1 -233,3 

Över-/underskott i balansräkningen 0,81 0,82 0,79 -0,0 -3,7 

Nettoinvesteringar -1,06 -1,04 -1,30 -0,3 25,0 

Årsbidrag – nettoinvesteringar -0,39 -0,45 -0,71

Lånestock 3,46 3,88 4,67 0,8 20,4 

Penningmedel 1,17 1,11 1,21 0,1 9,0 
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Kommunkoncernernas investeringar ökade kraftigt under 2019
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Den kommunala ekonomins stödåtgärder 2020
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Coronakrisen försvårade ytterligare kommunernas 
situation under 2020
• Coronapandemin har påverkat starkt kommunernas verksamhetsfält, 

behovet och efterfrågan av tjänster samt den kommunala ekonomin. 
Coronapandemin har haft och kommer under de närmaste åren att ha den 
mest betydande effekten på kommunernas skatteintäkter.

• I den akuta krissituationen har statens stöd till kommunerna varit nödvändig 
för att trygga basservicen och för att jämna ut de förändringar som 
coronapandemin har orsakat.

• På lång sikt ska man fästa vikt vid strukturella reformer som kan korrigera 
obalansen i inkomst- och utgiftsutvecklingen och trygga jämlik tillgång till 
basservice i hela landet.
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Stöd för kommunerna under 2020
• I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 fattades beslut om en omfattande åtgärdshelhet 

på cirka 1,4 miljarder euro, med vilken man underlättade utmaningar i den kommunala 
ekonomin som beror på coronapandemin och restriktioner i anknytning till dem. 
• Dessutom understöddes kommunerna med statsunderstöd bland annat inom UKM:s och KM:s 

förvaltningsområden

• Regeringen har i samband med höstens budgetmangling beslutat att öka stödet till 
kommunerna för 2020 med ytterligare 600 miljoner euro. Av tillägget allokeras 400 
miljoner euro till statsandelen för kommunal basservice och 200 miljoner euro till 
sjukvårdsdistrikten. Propositionen ingår i tilläggsbudgeten för hösten 2020.
• Målet med stödet är att trygga kommunernas basservice samt att hjälpa till att öka tjänster 

som är väsentliga med tanke på hantering av coronasituationen.
• Tillägget på statsandelen för basservice riktas till kommunerna på samma sätt som det 

tidigare tillägget på statsandelen under 2020 (1/3 enligt invånarantalet och 2/3 i förhållande 
till utdelningen av kommunalskatt).
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Åtgärder som redan beslutats i statens tilläggsbudget i anknytning till 
coronakrisen under 2020, miljoner euro

Mn euro Beredningssituationen

Kompensation av betalningsarrangemang för beskattning, FM* 114 Utbetalningen genomförs som en del av statsandelen för basservice. Konsekvensbedömningen av 
betalningsarrangemangen justerades i den femte tilläggsbudgeten.

Ökning av statsandelen för basservice, FM 550 (+ 400) Utbetalningen genomförs som en del av statsandelen för basservice. (Följer 
budgetmanglingsbeslutet, tilläggsbudgetproposition ges senare på hösten)

Social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer, SHM/FM 112 Utbetalningen genomförs som en del av statsandelen för basservice.

Säkerställande av funktionen av tjänster för äldre, SHM/FM 60 Utbetalningen genomförs som en del av statsandelen för basservice.
Höjning av utdelningen av intäkter från samfundsskatter, FM** 450 Utbetalningen genomförs som en del av redovisningen av kommunernas skatteintäkter.

Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten, FM 200 (+ 200) Statsrådets förordning om beviljande av bidrag ges i augusti–september 2020. Utbetalning i slutet 
av 2020. (En tilläggsbudgetproposition enligt budgetmanglingsbeslutet ges senare på hösten)

Ökning av kommunernas statsandel enligt prövning, FM 50 Ansökningstiden går ut i slutet av augusti, utbetalning i slutet av 2020.

Kostnader för coronavirustestning 200 (+ 355)
Den sjätte tilläggsbudgetpropositionen innehåller ett tillägg på 200 milj. euro till HUS 
testningskapacitet; lämnats till riksdagen 24.9.2020. (En tilläggsbudgetproposition enligt 
budgetmanglingsbeslutet ges senare på hösten)

Utjämning av de effekter som coronaviruset har orsakat i 
undervisningen och utbildningen, UKM 153 En del av stödet har beviljats, för en del pågår ansökningstiden fortfarande.

Andra stödåtgärder för kommuner (bland annat kultur), UKM 22 En del av stödet har beviljats, för en del pågår ansökningstiden fortfarande.

Kollektivtrafik stöd, KM 100 Ansökningstiden pågår, målet är att fatta utbetalningsbesluten i september–oktober.
Att avstå från oljeuppvärmning av kommunernas fastigheter, MM 15 Beviljas utifrån kommunernas ansökningar.
Renovering av rekreationsområden i förorter och grönområden, MM 13 Beviljas utifrån kommunernas ansökningar.
SAMMANLAGT 2039 (+ 955)

* Ändringen av betalningsarrangemangen för beskattning kompenseras åt kommunerna under 2020, men det motsvarande beloppet återkrävs av kommunerna under 2021.
** Man har bedömt att den totala effekten av höjningen av utdelningen av intäkter från samfundsskatter är 520 miljoner euro, varav cirka 450 miljoner euro gäller 2020 och cirka 60 miljoner euro 
2021.
Obs! Dessutom har SHM under 2020 till Försörjningsberedskapscentralen lämnat nio upphandlingsförslag i anknytning till skyddsutrustning som behövs för 
att sköta coronaviruspandemin. Det totala värdet på dessa uppgår till 300 miljoner euro. Den skyddsutrustning som har skaffats av FBC är avsedda för 
sjukvårdsdistrikten och kommunerna. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har emellertid även gjort egna anskaffningar av skyddsutrustning.
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Ersättning av kostnader som coronatestning orsakar 
kommuner under 2020
• I den sjätte tilläggsbudgetpropositionen föreslås att Helsingfors och 

Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) ersätts för kostnaderna för den ökning av 
testkapaciteten som testningen vid gränserna och analysverksamheten 
förutsätter.
• Kostnaderna ersätts enligt kostnader som godkänts av statsbidragsmyndigheten till ett 

sammanlagt belopp på högst 200 miljoner euro.
• Genom statsunderstödsbeslutet säkerställs att den ökning av testkapaciteten som 

genomförs med statlig finansiering betjänar hela Finland. Andra sjukvårdsdistrikt ska vid 
behov tillhandahållas testkapacitet som överskrider behoven inom testningen vid 
gränserna. 

• Regeringen beslutade i samband med höstens budgetmangling att den 
coronatestning som hybridstrategin förutsätter anvisas 355 miljoner euro i 
tilläggsbudgeten för hösten 2020.
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Den kommunala ekonomin i statens 
budgetproposition för 2021
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Stödåtgärder av engångskaraktär tryggar basservice
Under 2021 stöds kommunerna med tre åtgärder som stärker den kommunala ekonomin 
utöver de åtgärder som redan genomförts med totalt cirka 850 miljoner euro. 

Den tillfälliga höjningen på 
10 procentenheter för 
utdelningen av intäkter från 
kommunernas 
samfundsskatter fortsätter 
till att gälla skatteåret 2021. 
Höjningens effekt på den 
kommunala ekonomin är ca 
550 miljoner euro.

Den tillfälliga höjningen av 
statsandelen för kommunernas 
basservice, 280 miljoner euro 
(innehåller den uteblivna 
minskning som gäller 
konkurrenskraftsavtalet). 
Genom höjningen 
kompenseras kommunerna för 
de lägre skatteintäkter som 
coronavirussituationen 
orsakar.

En höjning av statsandelar 
enligt prövning, 20 miljoner
euro. Under 2021 är 
sammanlagt 30 miljoner 
euro tillgängliga för en 
tillfällig höjning av 
statsandelar enligt 
prövning. 
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Den tillfälliga höjningen för utdelningen av intäkter från 
kommunernas samfundsskatter fortsätter till skatteåret 2021
• Kommunernas andel av samfundsskatternas intäkter höjs tillfälligt med 10 

procentenheter också under skatteåret 2021 och dessutom permanent med 2 
procentenheter på grund av sänkningen av avgifterna för 
småbarnspedagogiken. Statens andel sänks på motsvarande sätt.

• Ändringen påverkar inte enskilda kommuners utdelningar av intäkter.
• De kommuner som får mest samfundsskatt har den största nyttan av höjningen. 
• Intäkterna från kommunernas samfundsskatt påverkas dessutom av den 

höjning av utdelning av intäkter som redan gjorts för skatteåret 2020, vilket 
ökade kommunernas samfundsskatteintäkter med 450 miljoner euro under 2020 
och 60 miljoner euro under 2021. 
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Statsandelen för basservice höjs
• Till statsandelen för kommunernas basservice görs ett tillägg av engångskaraktär på 

280 miljoner euro. Med tillägget kompenseras kommunerna bland annat för de lägre 
skatteintäkterna som coronavirussituationen orsakar.

• Ökningen delas till kommunerna så att 249 miljoner euro allokeras till kommuner 
utifrån deras invånarantal (jämnstora avgifter i euro/invånare) och 31 miljoner euro 
allokeras till kommuner i förhållande till utdelningen av kommunalskatt. 

• Till statsandelen för basservice för 2021 anvisas ett tillägg på 20 miljoner euro för en 
tillfällig höjning av statsandelar enligt prövning. 
• Under 2021 är sammanlagt 30 miljoner euro tillgängliga för en tillfällig höjning av statsandelar 

enligt prövning. 
• Man kan betala åt en kommun på ansökan statsandelar enligt prövning, om 

kommunen på grund av exceptionella eller tillfälliga ekonomiska svårigheter behöver 
tilläggsstöd.
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Ersättning av kostnader som coronan orsakar kommuner under 2021
• Under 2021 reserveras över 1,6 miljarder euro för testnings- och spårningskostnader 

samt andra kostnader som coronavirussituationen orsakar kommunerna.

1,4 miljarder euro
Testning och spårning enligt 

hybridstrategin 

200 miljoner euro
Bidrag till sjukvårdsdistrikten och 
kommunerna för indirekta andra 
kostnader som coronan orsakar 

30 miljoner euro
Testningsteknologi

30 miljoner euro
Kostnader som hälsosäkerheten 

vid gränsövergångsställen 
förutsätter 
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Upplösande vård- och serviceskulden 

• Regeringen inleder förberedelser av en flerårig reformhelhet som stöder tillgången till 
social- och hälsovårdstjänster och som gäller upplösande av vård- och 
serviceskulden.

• Dessutom åtar sig regeringen att avveckla vård- och serviceskulden med en helhet 
på 450 miljoner euro under 2021–2023. 

• Målet är inkludera befogenheten i den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen 
för 2021 eller den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

• Syftet är att i finansieringen i tillämpliga delar utnyttja medel i EU:s facilitet för 
återhämtning och resiliens.

• Bidragssystemet för kommuner och sjukvårdsdistrikt bereds i samarbete mellan SHM 
och FM så att incitamenten för en kostnadseffektiv verksamhet bevaras.
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Kommunerna anvisas nya uppgifter och förpliktelser

• En 100-procentig finansiering anvisas för nya eller mer omfattande 
uppgifter

• Centrala nya åtgärder:
• Utvidgning av läroplikten 16,1 mn € (129 mn € år 2024)
• Småbarnspedagogiken får en ny stödstruktur 15 mn €
• Stärkning av elev- och studerandevården i grundläggande utbildningen och på andra 

stadiet 10 mn € (29 mn € år 2024)
• Skötardimensioneringen för äldreomsorgen 53 mn € (266 mn € år 2024)
• Klientavgiftsreformen inom social- och hälsovården 17,9 mn € (uteblivna 

betalningsintäkter kompenseras med en ökning av statsandelarna) (45 mn € år 2024)



Kommunernas statsunderstöd

B 2019 B 2020 B 2020 + TB 
I–V BP 2021

Ändring 
B 2020 - BP 

2021, %

Ändring 
B+TB I–V 
2020 - BP 
2021, %

Kalkylmässiga statsandelar 9 656 8 098 8 972 8 720 8 % -3 %

FM, statsandel för ordnande av basservicen 8 729 7 074 7 902 7 697 9 % -3 %

UKM 928 1 024 1 070 1 023 0 % -4 %

varav samkommunernas andel 978 1 040 1 065 1 024 -2 % -4 %

FM, statens ersättning till kommunerna för uteblivna 
skatteintäkter orsakade av förändrade skattegrunder 2 269 2 383 2 360 4 % -1 %

Övriga statsunderstöd totalt 1 003 1 216 1 881 1 316 8 % -30 %

Statsunderstöd tot. milj. euro 10 659 11 583 13 236 12 395 7 % -6 %
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7,7 miljarder euro till statsandelen för basservicen år 2021
• Statsandelen för kommunernas basservice är cirka 7,7 miljarder euro 

och kompensationerna för uteblivna skatteintäkter 2,36 miljarder euro 
år 2021

• Statsandelsprocenten är 25,67.
• Jämfört med den egentliga budgeten för 2020 växer statsandelarna för 

basservicen med över 600 miljoner euro. Med beaktande av 
tilläggsbudgetarna för 2020 minskar statsandelarna med cirka 200 
miljoner euro, vilket beskriver storleksordningen på det tilläggsstöd som 
staten tilldelat kommunerna år 2020. 



Faktorer som påverkar dimensioneringen av 
statsandelen för basservicen 1/2
• Statsandelen för basservicen ökar med cirka 620 mn euro år 2021:

• Ökningen av engångskaraktär är 280 mn euro (omfattar den uteblivna minskningen på 
233,6 mn euro med anknytning till konkurrenskraftsavtalet) och den ska kompensera för de 
sänkta skatteintäkterna i kommunerna till följd av coronavirussituationen.

• Statsandelarna enligt prövning höjs med 20 mn euro som engångsgenomförande

• Indexhöjningen (2,4 %) ökar statsandelen med cirka 174 mn euro 

• Uppgiftsförändringar ökar statsandelen med cirka 112 mn euro:
‒ Reform av äldreomsorgslagen (skötardimensioneringen) 52,8 mn euro

‒ Reform av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 17,9 mn euro

‒ Utökning av eftervården inom barnskyddet 12 mn euro

‒ Småbarnspedagogiken (subjektiv rätt och gruppstorlekar) 19,2 mn euro

‒ Utökning av läroplikten 5,9 mn euro

‒ Tidigare påbörjande av undervisningen i A1-språket 4,5 mn euro



Faktorer som påverkar dimensioneringen av 
statsandelen för basservicen 2/2

• Från incitamentssystemet för digitaliseringen i kommunerna returneras statsandelar för 30 mn 
euro (10 mn euro blir kvar i incitamentssystemet)

• Förändringen i invånarantal och andra beräkningsfaktorer ökar statsandelen med cirka 31 mn 
euro

Bl.a. följande faktorer minskar på statsandelen för basservicen år 2021:
• År 2021 görs inget avdrag av kommunernas statsandel med anknytning till 

konkurrenskraftsavtalet, eftersom det inte längre föreligger någon grund för avdrag.

• Överföring med anknytning till SHVS-reformen till SHM:s förvaltningsområde, -32 mn euro

• Övergång till understöd enligt prövning för sammanslagning av kommuner i svår ekonomisk 
situation, -10 mn euro

• Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, -13,7 mn euro
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Ersättningarna för uteblivna skatteintäkter uppgår till 2,36 
miljarder euro år 2021

• Ersättningarna för uteblivna skatteintäkter har fr.o.m. 2020 budgeterats på 
ett nytt moment separat från statsandelen för basservicen. 

• År 2021 uppgår kompensationen för uteblivna skatteintäkter till sammanlagt 
2,36 miljarder euro. Av detta utgör kompensationen år 2021 179 miljoner 
euro

• Kompensation för de ändrade betalningsarrangemang som gjorts i 
beskattningen år 2020 (114 miljoner euro) återkrävs åren 2021 och 2022. År 
2021 är andelen återkrävningar 88 miljoner euro.
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Avgifterna för småbarnspedagogiken sänks

• Som ett led i regeringens sysselsättningsåtgärder sänks avgifterna för 
småbarnspedagogiken. 

• Genom att sänka avgifterna ökas incitamenten för att arbeta genom att 
förbättra den ekonomiska nyttan av arbetet och förbättra ställningen för 
familjer med små och medelstora inkomster. 

• Avsikten är att reformen träder i kraft den 1 augusti 2021. På årsnivå 
sänker den kommunernas avgiftsintäkter med 70 miljoner euro (30 miljoner 
euro år 2021).

• Sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogiken kompenseras genom 
att höja utdelningen av intäkter från samfundsskatter med 2 
procentenheter. Detta ökar kommunernas samfundsskatter med 
uppskattningsvis 102 miljoner euro.
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Statens åtgärder stärker den kommunala ekonomin med 865 
miljoner euro år 2021

Granskningen görs som en jämförelse mot föregående års egentliga budget. Därför syns inte de stödåtgärder som ingått i 
tilläggsbudgetarna år 2020 i figuren. I granskningen beaktas endast åtgärder som baseras på beslut; lagstadgade 
indexjusteringar och justering av kostnadsfördelningen ingår inte i siffrorna.
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Utvecklingsprognosen för den kommunala 
ekonomin och anpassningstryck för ekonomin
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Utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin
• Utvecklingsprognosen för den den kommunala ekonomin har 

uppgjorts av finansministeriets ekonomiska avdelning.
• Budgeten omfattar inte kommunernas och samkommunernas egna åtgärder 

efter 2020, så till den delen rör det sig om en hållbarhetskalkyl.

• Enligt utvecklingsprognosen stärks den kommunala ekonomin av 
statens omfattande stödåtgärder för att trygga arrangerandet av 
basservicen och upprätthålla aktiviteten i den kommunala ekonomin. 
• Årsbidraget uppskattas år 2020 växa till rekordstora tal (4,1 miljarder euro)

• Ökningen av verksamhetsutgifterna bedöms svänga kraftigt uppåt i 
slutet av året bl.a. till följd av upplösningen av service- och 
vårdskulden och den testning och spårning som hybridstrategin 
förutsätter med anknytning till covid-19-viruset
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Utvecklingsutsikter för den kommunala ekonomin år 2021
• Statens stödåtgärder stärker kommunekonomin också år 2021.
• Ökningen av utgifterna bedöms bli måttligare år 2021, men 

situationen är utmanande på grund av den långsamma ökningen av 
intäkter i kommunekonomin.
• Ökningen av intäkter blir mycket anspråkslös då statsbidragen avtar med cirka 

0,7 miljarder euro, eftersom stödåtgärderna för den kommunala ekonomin 
minskar.

• Kassaflödet från den kommunala ekonomins verksamhet och 
investeringar försämras enligt hållbarhetskalkylen så att den blir cirka 
2 miljarder euro negativ i nästa år.

• År 2021 finns det ett tryck på att öka kommunalskatten i kommuner 
med 20 000–40 000 invånare.

31



Utvecklingsprognos för kommunekonomin åren 2019–2024 (md €)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Så här bildas resultatet
1. Verksamhetsbidrag -29,8 -30,5 -32,0 -32,9 -34,0 -35,1
2. Skatteintäkter 23,0 23,6 24,6 24,7 25,4 26,1
3. Statsandelar, driftsekonomi 8,7 10,7 10,1 10,3 10,9 11,3
4. Finansieringsintäkter och -utgifter, netto 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
5. Årsbidrag 2,2 4,1 2,9 2,4 2,6 2,6
6. Avskrivningar -2,9 -3,0 -3,1 -3,2 -3,3 -3,4
7. Extraordinära poster, netto 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Räkenskapsperiodens resultat -0,3 1,2 -0,1 -0,7 -0,6 -0,7

Finansiering
9. Årsbidrag 2,2 4,1 2,9 2,4 2,6 2,6
10. Extraordinära poster 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
11. Inkomstfinansieringens korrektivposter -0,9 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
12. Inkomstfinansiering, netto 1,7 3,6 2,4 1,9 2,1 2,1
13. Investeringar i omsättningstillgångar -5,4 -5,8 -5,9 -5,7 -5,6 -5,6
14. Finansieringsandelar och 
försäljningsintäkter 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3

15. Investeringar, netto -4,0 -4,4 -4,5 -4,4 -4,3 -4,4

16. Finansieringsmängd (inkomstfin.-invest.) -2,3 -0,8 -2,0 -2,5 -2,2 -2,3

17. Lånestock 21,9 23,1 25,4 28,1 30,6 33,1
18. Kassamedel 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,7
19. Nettoskuld (lån - kassamedel) 15,6 16,3 18,1 20,4 22,3 24,4
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Statens stödåtgärder ökar kommunernas skattefinansiering
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Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och 
investeringar
Årsbidraget ökar till rekordstora tal år 2020, men försvagas åter när statens stödåtgärder minskas
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Kommunekonomins finansieringsställning stärks under innevarande år
I nästa år försvagas verksamhetens och investeringarnas kassaflöde till cirka 2 md euro
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Lånestocken för kommunekonomin fortsätter att växa kraftigt 
Statens stödåtgärder bromsar upp ökningen av lånestocken en aning under 
innevarande år
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Stort tryck på att anpassa ekonomin i alla kommunstorleksgrupper
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde per kommunstorleksgrupp åren 2019–2024
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Kalkylmässigt tryck på att höja inkomstskatteprocenten
Kalkylmässigt tryck på att höja skatteprocenten (%) 2021 2022 2023 2024

Över 100 000 inv.
(tot. 2 195 437 inv. och 9 kommuner)

1,1 1,6 1,4 1,4 

40 001–100 000 inv.
(tot. 1 011 916 inv. och 17 kommuner)

1,5 2,2 1,8 1,8 

20 001–40 000 inv.
(tot. 818 157 inv. och 30 kommuner)

2,7 3,1 2,7 2,8 

10 001–20 000 inv.
(tot. 595 782 inv. och 41 kommuner)

2,2 2,5 2,1 2,1 

5 001–10 000 inv.
(tot. 532 719 inv. och 73 kommuner)

1,2 1,5 1,2 1,3 

2 001–5 000 inv.
(tot. 295 019 inv. och 90 kommuner)

1,4 1,8 1,8 2,0 

Under 2 000 inv.
(tot. 46 378 inv. och 33 kommuner)

1,4 1,2 1,5 1,7 

Kommunerna i Fastlandsfinland sammanlagt, 
utgångsnivå 19,96 (2020)

1,5 2,0 1,7 1,7 
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Ett urplock av förvaltningsområdenas 
kommunrelaterade åtgärder år 2021
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Finansministeriet 

• Statsandelen för kommunens basservice (bilderna 23–25)
• För höjning av statsandelarna enligt prövning anvisas 30 miljoner €

• Ersättningar för uteblivna skatteintäkter (bild 26)
• Incitamentssystem för digitaliseringen i kommunerna 10 miljoner €
• Utdelningen av intäkter från samfundsskatter höjs tidsbundet med 10 

procentenheter och bestående med 2 procentenheter för att 
kompensera för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken

• Naturskyddsområden frias från fastighetsskatt och beskattningen av 
havsbaserade vindkraftverk sänks
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Undervisnings- och kulturministeriet 
• Höjning av läropliktsåldern

• Till projektet riktas 22 miljoner € 

• Sänkning av avgifterna för småbarnspedagogiken 
• Avgiftsintäkterna sjunker på årsnivå med 70 miljoner €, vilket kompenseras 

genom att höja kommunernas andel av samfundsskatten

• Utveckling av småbarnspedagogiken 15 miljoner €
• Stärkning av elev- och studerandevården i grundläggande 

utbildningen och på andra stadiet 10 miljoner €
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Social- och hälsovårdsministeriet 

• Ersättningar för testningsutgifter och andra utgifter som direkt hänför 
sig till coronavirussituationen 1660 miljoner €

• Ökning av personaldimensioneringen för äldreomsorgen
• Anvisas 52,8 miljoner €

• Totalreform av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
• De minskade avgiftsintäkterna kompenseras till kommunerna genom att öka 

statsandelarna med 17 miljoner € Dessutom görs en engångshöjning på 
0,9 miljoner € år 2021.

• Förberedelser för att upplösa vård- och serviceskulden åren 2021–
2023

42



Åtgärderna inom övriga förvaltningsområden 

• Flyktingkvoterna höjs till 1050 personer, 1,1 miljoner € 
• Avtalsbaserat samarbete mellan staten, städerna och regionerna, 10 

miljoner €
• Påskyndande av klimatarbetet i kommunerna och regionerna, 3,5 

miljoner €
• MBT bidrag för kommunal teknik, 10 miljoner €
• Höjningar av startbidragen för träbyggande, 7 miljoner €
• Renoveringsbidrag för att bygga om bostäder så de lämpar sig för 

äldre, 5 miljoner €
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