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Från mini till semi 

 

Det har hänt en hel del sedan senaste in-

formationsblad. Regeringen överlämnade i 

april en proposition till riksdagen om änd-

ring av lagen om statsandel för kommunal 

basservice, kommunernas preliminära bok-

slut för 2013 publicerades i maj, Europeiska 

kommissionens landsspecifika rekommen-

dationer publicerades i början av juni och 

dessutom fördes mini-/semiregeringsfö-

rhandlingar strax före midsommar.   

Världsekonomin har varit på uppgång redan 

länge och också i Europa har det börjat se 

ljusare ut för den ekonomiska tillväxten. 

Tyvärr har Finland åtminstone inte tillsvi-

dare fått ta del av den spirande uppgången: 

i år uppskattas tillväxten ligga något över 

nollstrecket. År 2015 väntas ekonomin bli 

en aning bättre, men någon stark och lång-

varig tillväxt kan vi knappast räkna med. 

Under de närmaste åren blir den i bästa fall 

måttlig. Det allmänna ekonomiska läget 

behandlas närmare i chefekonom Minna 

Punakallios artikel i detta informations-

blad. 

Statsandelsreformen träder alltså i kraft i 

början av nästa år. I det här numret av 

Kommunalekonomi går Jouko Heikkilä 

igenom de viktigaste förändringarna i sy-

stemet. På Kommunförbundets webbplats 

finns preliminära kommunvisa beräkningar 

av statsandelen för kommunal basservice år 

2015 enligt det nya systemet. Beräkningar-

na är tillsvidare uppskattningar av Kom-

munförbundet. De kommer att uppdateras i 

september och december. De slutliga kalky-

lerna blir klara i december. 

Kommunernas preliminära bokslut publice-

rades i maj. Som helhet stämde de rätt väl 

överens med de uppskattningar som gjor-

des i februari. Ökningen av verksamhetsut-

gifterna hölls på omkring 2,5 procent. Vad 

den slutliga ökningen blir får vi veta i no-

vember, då elimineringsposterna mellan 

kommunerna och samkommunerna klarnar. 

Primärkommunernas årsbidrag var i fjol 

2,07 miljarder euro, vilket täckte 100 pro-

cent av avskrivningarna. Kommunernas och 

samkommunernas sammanräknade årsbi-

drag uppgick till 2,69 miljarder euro, dvs.  

 

103 procent av avskrivningarna. Totalt 30 

kommuner hade negativt årsbidrag. Räken-

skapsperiodens resultat var +0,37 miljarder 

euro för kommunerna och +0,44 miljarder 

euro för kommunerna och samkommuner-

na. Orsaker till det förbättrade resultatet 

var förutom den halverade ökningen av 

verksamhetsutgifterna och skatteinkoms-

ternas snabba tillväxt bland annat också 

bolagiseringen av verksamheter. Kommu-

nernas och samkommunernas lånestock 

ökade kraftigt jämfört med föregående år, 

med 12,8 procent. Sammanlagt uppgick lå-

nestocken i slutet av fjolåret till 15,58 mil-

jarder euro. 

Europeiska kommissionen gav i början av 

juni ut landspecifika rekommendationer 

också för Finlands del. I rekommendation-

erna bedöms landets ekonomipolitiska åt-

gärder och ges anvisningar om tillväxt- och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder år 2014 

och 2015. Genom rekommendationerna 

försöker EU styra sina medlemsländers 

ekonomiska politik. I sina anvisningar för 

Finland konstaterar kommissionen att Fin-

land fortfarande har makroekonomiska oba-

lanser som kräver övervakning och politiska 

åtgärder. Särskilt exportens utveckling un-

der de senaste åren har varit under lupp, 

liksom också problemen med tillväxten och 

konkurrenskraften. Det finns också kom-

mentarer som gäller kommunerna, bland 

annat nämns struktur- och kommunrefor-

men. Europeiska unionens råd antar re-

kommendationerna i juli, varefter medlems-

länderna ska iaktta dem i sina egna planer 

och budgetar.   

Resultatet av miniregeringsförhandlingarna, 

dvs. regeringsprogrammet, offentliggjordes 

kvällen före midsommarafton. Nytt för 

kommunernas del var bland annat sats-

ningar på infrastruktur i form av metro, 

centrumslinga samt spårväg i Tammerfors. 

Det är fråga om viktiga satsningar för de 

berörda områdena, men infrastrukturen i 

det övriga landet får under inga omständig-

heter glömmas bort i den kommande bud-

getmanglingen. Enligt regeringsprogram-

met ska förutsättningarna för och behovet 

av att grunda ett byggherrebolag för reno-
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vering av kommunala fastigheter i dåligt 

skick utredas. Detta är en ny öppning som 

kunde hjälpa kommunerna att åtgärda ef-

tersatta reparationer. 

I det här skedet finns det ännu inga nog-

granna uppskattningar av regeringspro-

grammets verkningar på beskattningen. 

Med tanke på hela kommunsektorn är en av 

de viktigaste skrivningarna i regeringspro-

grammet att regeringen under höstsession-

en 2014 ska överlämna nödvändiga propo-

sitioner till riksdagen om minskning av 

kommunernas uppgifter och skyldigheter. 

Förhoppningsvis respekterar de olika för-

valtningsområdena detta så att kommuner-

nas uppgifter verkligen kan minskas med 

realistiska kostnadsberäkningar. 

I början av juni öppnades en blogg för 

Kommunförbundets sakkunniga på Kom-

munerna.net. Nya bloggartiklar publiceras 

varje vecka. Bloggare vid kommunaleko-

nomiska enheten är biträdande direktör 

Reijo Vuorento, chefekonom Minna 

Punakallio och sakkunnig Mikko 

Mehtonen. Minna Punakallio kommer 

också att skriva kolumner i Kuntalehti. Det 

lönar sig att läsa vad våra sakkunniga skri-

ver.  

I det ruskiga junivädret önskar jag er en 

solig sommar! 

 

Ilari Soosalu 

direktör för kommunalekonomiska enheten, 

tfn 09 771 2077, 050 371 2999 

 

 

 

 

 

 

Det allmänna ekonomiska läget 
 
Enligt Statistikcentralens preliminära upp-

gifter i februari minskade Finlands brutto-

nationalprodukt med 1,4 procent år 2013. 

Fjolåret var det andra i följd med stagne-

rande ekonomisk tillväxt. Också de prelimi-

nära produktionssiffrorna från början av 

året har varit svaga, då den arbetsdagskor-

rigerade konkjunkturindikatorn för produkt-

ionen minskade jämfört med fjolåret. I april 

började produktionen ändå växa en aning, 

men de senaste observationerna i de preli-

minära och slumpvariationsrensade tidsse-

rierna är förknippade med stor osäkerhet. I 

statistiken i april kunde ändå en liten till-

växt skönjas inom både servicesektorn, in-

dustrin och byggbranschen. 

 

En bra beskrivning av de senaste konjunk-

tursiffrorna och tillväxtutsikterna för den 

globala ekonomin ges bland annat i OP-

Pohjola-gruppens konjunkturöversikt för 

juni (på finska): 
https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151799071&srcpl
=3 
 

 

Finansministeriets konjunkturöversikt finns 

på adressen: 
http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/36/cover 

 

Enligt finansministeriets senaste konjunk-

turöversikt förbättras ekonomin måttligt i 

år, men bruttonationalprodukten växer 

ändå bara med 0,2 procent. Till skillnad 

från tidigare uppskattningar baserar sig den 

prognostiserade utvecklingen för i år trots 

allt inte på ökad exportefterfrågan utan 

snarare på en aning större privat konsumt-

ion och nettoexport. Investeringarna upp-

skattas vara fortsatt låga resten av året. 

Investeringarna i bostadsbyggnader beräk-

nas minska mest. Också flera andra pro-

gnosinstitut, såsom Europeiska kommiss-

ionen och Handelsbanken, har gjort lik-

nande totalekonomiska prognoser.  

 

Däremot förutspår till exempel Nordea, 

Danske Bank och Aktia i sina färska pro-

gnoser att den ekonomiska tillväxten i år 

kommer att få negativa förtecken (se bilaga 

1). Skillnaderna mellan prognosinstituten är 

relativt sett väldigt små, men man får ett 

https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151799071&srcpl=3
https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151799071&srcpl=3
http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/36/cover
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intryck av större skillnader då prognossiff-

rorna rör sig på båda sidorna av nollstreck-

et. Alla konjunkturprognoser har i vilket fall 

som helst försämrats under början av året, 

då den ekonomiska tillväxten som tagit fart 

ute i världen inte spridit sig till den fin-

ländska samhällsekonomin i önskad ut-

sträckning. På ett allmänt plan kan man 

konstatera att den ekonomiska tillväxten 

verkar stanna på en exceptionellt låg nivå 

efter den globala finanskrisen. 

 

I fråga om utsikterna för nästa år är pro-

gnosinstituten överens om att tillväxtsiff-

rorna kommer att bli bättre, men att de 

fortfarande kommer att vara mycket an-

språkslösa. Enligt de senaste prognoserna 

kommer tillväxten nästa år att bli omkring 

en procent, trots att uppskattningen i bör-

jan av året var närmare två procent (se bi-

laga 1).  

 

Enligt Finansministeriets uppskattning blir 

tillväxten 1,4 procent år 2015. Den privata 

konsumtionstillväxten kommer också nästa 

år att bli mycket blygsam, eftersom rege-

ringens sparbeslut innebär att de privata 

hushållens köpkraft minskar och konsu-

menternas tro på framtiden blir sämre än i 

genomsnitt. Finansministeriet uppskattar 

ändå att exporten tar fart nästa år. Om ex-

porten växer snabbt ökar produktionen 

inom både industrin och servicesektorn. 

Trots det väntade ekonomiska uppsvinget 

uppskattas arbetslösheten hållas på samma 

höga nivå som tidigare och inga förändring-

ar är heller att vänta i arbetslöshetsgraden. 

Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,7 

procent. Knappt en halv procentenhet av 

stegringen uppskattas bero på skattehöj-

ningar. 

 

I det här skedet har bara en del av pro-

gnosinstituten publicerat en totalekonomisk 

prognos för 2016. Finansministeriet förut-

spår att bruttonationalprodukten växer med 

1,6 procent år 2016, och också de övriga 

prognosinstituten har liknande prognoser 

för det året. Bruttonationalproduktens ex-

ceptionellt dåliga tillväxt under prognospe-

rioden beror bland annat på befolkningens 

stigande ålder, förändringar i produktions-

strukturen och den redan länge kraftigt 

sjunkande investeringsnivån.  

 

I bilaga 2 finns tilläggsuppgifter om finans-

ministeriets totalekonomiska uppskattning-

ar och om vissa variabler som är viktiga för 

den kommunala ekonomin.  

 

I slutet av året inför EU-länderna ett nytt 

nationalräkenskapssystem, EKT 2010, som 

innebär att de ekonomiska siffrorna i Fin-

lands nationalräkenskaper ändras i juli. Till 

de viktigaste förändringarna hör att utgif-

terna för forskning och produktutveckling 

samt vapensystem klassificeras som inve-

steringar, medan de tidigare har klassifice-

rats som löpande utgifter. Enligt prelimi-

nära uppskattningar kommer Finlands brut-

tonationalprodukt att stiga med cirka fyra 

procent till följd av reformen. Reformen har 

bara en liten inverkan på de volymprogno-

ser som beskriver nationalproduktens ut-

veckling.  

 

Det kommer också att ske flera innehålls-

mässiga och strukturella förändringar i de 

centrala klassificeringarna i räkenskaperna, 

såsom sektorklassificeringen. Förändringar-

na utvidgar den offentliga förvaltningens 

och framför allt lokalförvaltningens sektor-

gränsdragning, då kriterierna för mark-

nadsverksamhet blir strängare. Förändring-

arna i gränsdragningen uppskattas öka un-

derskotten för den offentliga sektorn och 

den offentliga skulden. Uppgifterna om den 

offentliga sektorns underskott och skulder 

enligt de nya räkenskaperna offentliggörs 

ändå först 30.9.2014. 

 

Den kommunala ekonomin 2013-2015 

 

Statistikcentralen publicerade 30.5.2014 

preciserade uppgifter om kommunernas och 

samkommunernas bokslut. Den bild som 

bokslutsuppgifterna ger om den kommunala 

ekonomins tillstånd går i stor utsträckning i 

samma riktning som i bokslutsprognoserna 

i februari. Tillväxten i kommunernas och 

samkommunernas verksamhetsutgifter 

(inkl. affärsverk) minskade kännbart jäm-

fört med föregående år till 2,6 procent och 

skatteinkomsterna ökade till följd av ex-

ceptionella faktorer till 6,8 procent. Fak-

torer som ligger bakom fjolårets utveckling 

har förklarats i tidigare nummer av Kom-

munalekonomi. Trots statsandelsnedskär-

ningarna ökade statsandelarna, men tillväx-

ten blev bara 2,7 procent.  
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I fjol växte kommunernas och samkommu-

nernas (inklusive affärsverken) samman-

lagda årsbidrag med omkring 50 procent 

från föregående års 1,8 miljarder till 2,7 

miljarder euro. Årsbidraget förbättrades 

alltså rejält, men räckte bara nätt och jämt 

till att täcka avskrivningarna. Räkenskaps-

periodens resultat förändrades på grund av 

detta från ett lindrigt underskott till ett litet 

överskott på omkring 400 miljoner euro. 

Kommunsektorns investeringar hölls i likhet 

med de senaste åren på en hög nivå, och 

därför var verksamhetens och investering-

arnas kassaflöde fortfarande negativt, cirka 

-1,1 miljarder euro. Kommunernas och 

samkommunernas lånestock ökade från 

13,8 miljarder till 15,6 miljarder euro.  

 

De uppgifter om kommunernas och sam-

kommunernas bokslut som Statistikcen-

tralen samlat in finns tillgängliga per kom-

mun och per samkommun på Statistikcen-

tralens webbplats (endast på finska): 
http://pxweb2.stat.fi/Database/Kuntien_talous_ja_toi
minta/databasetree_fi.asp 
 

Kommunernas löneutgifter ökade år 2013 

med bara en procent, men kommunsek-

torns förtjänstnivåindex steg med 1,8 pro-

cent. Löneöverhänget från 2013, höjning-

arna enligt sysselsättnings- och tillväxtav-

talet samt löneglidningarna höjer i år kom-

munernas förtjänstnivåindex med omkring 

1,2 procent. År 2015 uppskattas indexet 

stiga ungefär lika mycket.  

 

Den kommunala lönesumman kommer att 

fortsätta växa i något mindre takt än för-

tjänstnivåindexet, eftersom lönesummans 

tillväxt enligt basserviceprogrammet upp-

skattas bli omkring en halv procent. Den 

kommunala lönesummans svaga tillväxt be-

ror till stor del på fortsatta personalbespa-

ringar. När yrkeshögskolorna bolagiseras 

och finansieringen av dem överförs till sta-

ten år 2015 hör yrkeshögskolorna inte 

längre till den kommunala ekonomin enligt 

den ekonomiska statistiken. Reformen 

minskar kommunernas löneutgifter med 

omkring 250 miljoner euro, och prognosen 

för lönesumman sjunker till -0,4 procent. 

Utan reformen skulle prognosen vara 1,1 

procent.  

 

Grunderna för de kommunala arbetsgivar-

nas socialförsäkringsavgifter för 2014 fast-

ställdes i slutet av fjolåret (se Kommunale-

konomi 1/2014 där bilaga 5). Rambeslutet 

för statsfinanserna 2015–2018 utgår från 

att avgiftsnivåerna knappast alls ändras 

under perioden. Den genomsnittliga nivån 

på de kommunala arbetsgivarnas socialför-

säkringsavgifter i förhållande till lönesum-

man kvarstår på knappt 30 procent.  

 

Mätt med prisindex för basservicen steg 

kommunsektorns kostnadsnivå år 2013 

med 1,8 procent. Föregående år var den 

3,4 procent. I år förutspås kostnadsnivån 

mätt med prisindex för basservicen stiga 

med omkring en procent. År 2015 uppskatt-

tas stegringen i kostnadsnivån hållas på 

oförändrad nivå.  

 

Skatteredovisningarna till kommunerna 

minskar i år betydligt jämfört med fjolårets 

ovanligt höga nivå. Till skatteinkomsternas 

långsamma tillväxt bidrar förutom fjolårets 

exceptionella nivå bland annat också de 

små avtalsenliga förhöjningarna enligt ar-

betsmarknadsuppgörelsen, den anspråks-

lösa ekonomiska utvecklingen, ändringarna 

i skattegrunderna och befolkningens sti-

gande ålder.  

 

Kommunförbundet har uppskattat att 

kommunalskatteredovisningarna i år ökar 

med 1,3 procent, trots att nästan hälften av 

kommunerna höjde sina inkomstskattesat-

ser i början av året. Till följd av höjningarna 

steg den genomsnittliga kommunalskatte-

satsen med 0,36 procentenheter till 19,74 

procent. Den totalekonomiska lönesumman 

uppskattas ändå växa med bara 1,2 pro-

cent på grund av de små avtalsenliga för-

höjningarna och trycket på personalbespa-

ringar. Också de ändrade grunderna i in-

komstbeskattningen, såsom höjningen av 

grundavdragets och arbetsinkomstavdra-

gets maximala belopp samt justeringen av 

statens inkomstskatteskala, minskar kom-

munalskattens tillväxt. De skatteinkomster 

som kommunerna går miste om till följd av 

ändringar i skattegrunderna kompenseras 

dock kommunerna genom större statsande-

lar. Sammanlagt uppskattas redovisningar-

na av kommunalskatt i år uppgå till om-

kring 18,2 miljarder euro.  

 

År 2015 uppskattas kommunalskatteredo-

visningarna uppgå till 18,55 miljarder euro, 

vilket är en tillväxt på endast 1,9 procent 

jämfört med i år. Orsaker till den anspråks-

http://pxweb2.stat.fi/Database/Kuntien_talous_ja_toiminta/databasetree_fi.asp
http://pxweb2.stat.fi/Database/Kuntien_talous_ja_toiminta/databasetree_fi.asp
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lösa utvecklingen är att sysselsättningsläget 

fortsatt vara svagt och att förvärvsinkoms-

terna vuxit med endast 1,2 procent. Redo-

visningarna av kommunalskatt påverkas 

också av de ändrade skattegrunderna i för-

värvsinkomstbeskattningen, vilka avtalats 

vid ramförhandlingarna. De har behandlats 

närmare på sidan 10 i föregående nummer 

av Kommunalekonomi. I prognosen har inte 

beaktats miniregeringsförhandlingarnas nya 

beslut om inflationsjustering av förvärvsin-

komstbeskattningen och slopande av ned-

skärningen av indexförhöjningarna.  

 

År 2014 är kommunernas andel av sam-

fundsskatten 35,56 procent. Kommunernas 

samfundsskatteutfall beräknas i år öka med 

drygt fyra procent, vilket innebär att kom-

munerna får cirka 1,37 miljarder euro i 

samfundsskatt. Nästa år uppskattas sam-

fundsskatten växa med omkring fyra pro-

cent till 1,43 miljarder euro. I basservice-

budgeten förutspås kommunernas andel av 

samfundsskatten bli 34,19 nästa år. Pro-

centtalet preciseras när besluten om åtgär-

der som inverkar på andelen fattas i ett se-

nare skede. Utan nya beslut upphör den 

temporära höjningen av kommunernas 

samfundsskatteandel (5 procentenheter) 

att gälla år 2016. 

 

Redovisningarna av fastighetsskatt ökar re-

jält under 2014 till följd av fastighetsskatte-

reformen. Redovisningarna uppskattas öka 

med över 10 procent och fastighetsskatten 

ökar med cirka 1,5 miljarder euro. År 2015 

uppskattas fastighetsskatten öka med cirka 

fyra procent jämfört med i år.  

 

Kommunernas skatteinkomster beräknas i 

år öka med sammanlagt 2,1 procent. Nästa 

år väntas skatteinkomsternas tillväxt ligga 

på samma nivå, dvs. omkring två procent. 

Exakta siffror och ändringsprocent för 

kommunernas skatteutfall och skattepro-

gnoser 2014–2015 finns i bilaga 3.  

 

I bilaga 4 presenteras resultaträkningar och 

finansieringsanalyser för 2012–2013, som 

baserar sig på Statistikcentralens uppgifter. 

Resultaträkningarna och finansieringsana-

lyserna för 2013 baserar sig på preliminära 

uppgifter om kommunernas och samkom-

munernas bokslut. För år 2014–2015 byg-

ger resultaträkningarna och finansieringsa-

nalyserna på uppskattningarna i basser-

viceprogrammet och de uppgifter och anta-

ganden som angetts ovan.  

 

Enligt uppskattningarna kommer räken-

skapsperiodens resultat att försämras med 

omkring 750 miljoner euro år 2015. Inve-

steringarna hålls på nuvarande nivå, vilket 

innebär att verksamhetens och investering-

arnas kassaflöde minskar med 600 miljoner 

till -2,2 miljarder euro. 

 

 

Närmare upplysningar: 
Jan Björkwall, tfn 09 771 2085, 050 522 2789 
Benjamin Strandberg, tfn 09 771 2082, 050 594 
0603 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefrågor 
 

Skatteredovisningarna i början av året 

Under våren har kommunalskatteredovis-

ningarna legat något över den prognostise-

rade nivån. I maj var årets förskott 6,5 

procent högre än i fjol.  När det gäller för-

skottsuppbörden av kommunalskatt 2014 

är de totala redovisningarna  6,0 procent 

högre än i fjol. De totala redovisningarna är 

något lägre på grund av ändringen i redo-

visningsrytmen, som inneburit att redovis-

ningar överförts från 2014 till 2013. En del 

av årets förskottstillväxt kan dock förklaras 

med den ändring av praxis enligt vilken 

också onoterade bolag ska verkställa för-

skottsuppbörd på sin vinstutdelning från 

och med 2014. Fram till slutet av maj hade 

kommunerna fått in cirka 65 miljoner euro 

mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol i 

form av förskottsinnehållning på vinstutdel-
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ningen från onoterade bolag.  Förändringen 

i kommunalskatteredovisningarna skulle 

utan denna post ha varit cirka 4,9 procent 

(med posten inberäknad 6,0 procent).  För-

ändringen ökar också kommunalskattebe-

loppet för följande månader i någon mån, 

men det är svårt att på förhand uppskatta 

hur mycket, eftersom det inte finns några 

jämförelseuppgifter från tidigare år. Ef-

tersom skatterna på vinstutdelning flyter in 

redan i år, kommer det å sin sida att 

minska beloppet av förskottskomplettering-

arna som redovisas i februari 2015.  

 

När detta skrivs finns ännu inga slutliga 

uppgifter om juniredovisningarna, men en-

ligt uppgifter från Skatteförvaltningen 

19.6.2014 ligger förändringen i de totala 

kommunalskatteredovisningarna i stort sett 

på samma nivå som i maj. Våra prognoser 

för följande månader är något lägre än vad 

utfallet varit i början av året.   

 

Samfundsskatten har i stort sett utvecklats 

i överensstämmelse med prognoserna. De 

totala redovisningarna har minskat något, 

men de förskottskompletteringar av be-

skattningen år 2013 som redovisades i maj 

låg på den beräknade nivån. När detta 

skrivs finns det ännu inte några slutliga 

uppgifter om juniredovisningarna, men en-

ligt uppgifter från Skatteförvaltningen 

19.6.2014 ser samfundsskatteredovisning-

arna i juni ut att bli låga. En orsak till detta 

är förskottsåterbäringarna för skatteåret 

2013.  En jämförelse av de förskott som re-

dovisas i juni med motsvarande redovis-

ningar för april-maj visar dock att de i stort 

sett ligger på samma nivå. Vi förutspår att 

årets förskott i stort sett kommer att hållas 

på samma nivå också under resten av året, 

även om det kan finnas en viss variation 

under olika månader.   
 

Kommunförbundets skatteinkomstpro-

gnos 

 

Kommunförbundets kommunalekonomiska 

enhet publicerade 19.6.2014 en uppdaterad 

Skatteinkomstprognos på Kommuner-

na.net. Det uppskattade kommunalskatte-

beloppet ligger i stort sett på samma nivå 

som i föregående prognos (publicerad 

23.4.2014).  

 

I inkomstbasen för kommunalskatten har vi 

beaktat den långsamma lönesummetillväx-

ten under början av året och till denna del 

sänkt prognoserna för 2014 och 2015 en 

aning. Arbetslösheten har dock slutat att 

öka och då man dessutom beaktar de av-

talsbaserade lönehöjningarna i slutet av 

året förutspås lönesummetillväxten öka 

snabbare under slutet av 2014.  

 

Enligt Skatteförvaltningens preliminära 

uppgifter från 16.6.2014  för skatteåret 

2013 är debiteringsredovisningarna i no-

vember cirka -93,5 miljoner euro för kom-

munernas del.  Följande preliminära uppgif-

ter ges ut i augusti och om rättelsebeloppet 

ökar avsevärt kan rättelser göras redan 

före det. De preliminära uppgifterna om 

debiteringsredovisningen i november stäm-

de i sin helhet överens med förväntningar-

na. Enligt nuvarande uppskattning kommer 

också rättelsen av gruppandelen i decem-

ber 2014 att vara negativ för kommunernas 

del. 

  

I skatteprognosen för de kommande åren 

har ändringar i skattegrunderna fram till 

19.6.2014 beaktats. 

 

Ändringar i skattegrunderna år 2015 

och kompensation till kommunerna 
 

Regeringen har i samband med vårens 

ramförhandlingar och tidigare fattat beslut 

om ändringar i skattegrunderna, vilka in-

verkar på kommunernas skatteinkomster år 

2014. När detta skrivs finns inga uppgifter 

om eventuella beslut från miniregeringsför-

handlingarna i fråga om beskattningen. 

Förändringarnas verkningar på kommuner-

nas skatteinkomster har behandlats i Kom-

munalekonomi 1/2014 och i "Ändringar i 

skattegrunderna år 2015" som finns på 

Kommunerna.net. I praktiken har upp-

skattningarna av verkningarna inte föränd-

rats sedan dess. De slutliga uppskattning-

arna fastställs på hösten.  

 

Vid ramförhandlingarna beslutades att in-

täkterna av höjningen av de undre och övre 

gränserna för fastighetsskatten ska överfö-

ras till staten. I och med höjningen av de 

undre gränserna för den allmänna fastig-

hetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen 

för byggnader som används för stadigva-

rande boende ökar kommunernas skattein-

http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/beskattning/skatteprognoser/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/beskattning/skatteprognoser/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statistik-prognoser-publikationer/kommunalekonomi/infobladet-kommunalekonomi-2014/Documents/Bilaga%201_Kommunekonomi1_2014.pdf
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statistik-prognoser-publikationer/kommunalekonomi/infobladet-kommunalekonomi-2014/Documents/Bilaga%201_Kommunekonomi1_2014.pdf
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/beskattning/anrdingar-i-skattegrunderna-2015/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/beskattning/anrdingar-i-skattegrunderna-2015/Sidor/default.aspx
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komster med omkring 38,2 miljoner euro.  

Till denna del föreslås intäkterna av förhöj-

ningen tas ut av de kommuner som förhöj-

ningen gäller. Till den del som höjningen av 

fastighetsskattens övre gränser uppskattats 

ge intäkter enligt kalkylerna från ramför-

handlingarna, föreslås det att förhöjningar-

na ska tas ut av samtliga kommuner. Be-

loppet som ska tas ut är 15,8 miljoner 

euro.  Några beslut om grunderna för för-

delningen kommunerna emellan har ännu 

inte fattats.   

 

Rättspraxis för fastighetsbeskattning 

vid gruvdrift 

 

HFD 2014:1536 (på finska) 

 

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt 

avgörande 9.5.2014 att ett gruvbolag inte 

kan påföras fastighetsskatt för gruvans del 

på basis av värdet på gruvans malmtill-

gångar. 

 

Gruvbolaget hade påförts fastighetsskatt för 

markområdet vid gruvan utgående från det 

verkliga värdet på malmtillgångarna  i en-

lighet med 31 § 1 mom. i lagen om värde-

ring av tillgångar vid beskattningen. Värdet 

hade räknats ut bland annat på basis av 

den årliga täktvolymen och den återstående 

gruvdriftstiden samt en räntesats på åtta 

procent.  

 

Enligt högsta förvaltningsdomstolen är 

gruvrätten enligt gruvlagen (503/1965) inte 

beroende av äganderätten till fastigheten 

eller ägarens samtycke, utan baseras på 

inmutnings- och utmålsansökningar god-

kända av en myndighet för ett eget eller 

någon annans område. Gruvrätten står så-

ledes inte i ett likadant beroendeförhållande 

till markområdet som rätten till stenbrott, 

grus-, ler- och torvtäkt som avses i 31 § 1 

mom. i nämnda lag och kan heller inte an-

ses vara en sådan förmån som avses i lag-

rummet i fråga. Högsta förvaltningsdomsto-

len ändrade inte förvaltningsdomstolens 

beslut och avlyfte på dessa grunder den 

fastighetsskatt som påförts gruvbolaget för 

markområdet vid gruvorna enligt värdet på 

förmånen.  
 

Närmare upplysningar: 
Jan Björkwall, tfn 09 771 20 85, 050 522 2789  
Benjamin Strandberg, tfn 09 771 2082, 050 594 
0603 
 

 

 

 

 

 

Statsandelar  

Statsandelsreformen 2015 

Regeringens proposition om ändring av la-

gen om statsandel för kommunal basservice 

överlämnades till riksdagen 17.4.2014 (RP 

38/2014).  Lagändringen och statsandelsre-

formen träder i kraft 1.1.2015. Reformen 

bygger i stor utsträckning på de nuvarande 

grunderna. Systemet har förenklats och 

gjorts mer kalkylbaserat och  bestämnings-

grunderna har setts över. Kommunerna be-

viljas fortsättningsvis statsandelar, men de 

kommer att skäras ner avsevärt i enlighet 

med tidigare rambeslut. Vid ramförhand-

lingarna våren 2014 fattades det också be-

slut om nya åtgärder som minskar statsan-

delarna. Tillsammans med verkningarna av 

de reviderade statsandelsgrunderna kom-

mer åtgärderna att leda till att statsande-

larna minskar betydligt i många kommuner. 

 

Reformen omfattar inte utbildningen på 

andra stadiet, vilken bereds i arbetsgrupper 

vid undervisnings- och kulturministeriet. 

Lagändringarna kommer till denna del san-

nolikt att träda i kraft 1.1.2015 och  i fråga 

om ändringarna i finansieringsgrunderna 

sannolikt 1.1.2017. 

 

Statsandelen för kommunal basservice ba-

serar sig på de kalkylerade kostnaderna för 

social- och hälsovård, förskoleundervisning 

och grundläggande utbildning samt all-

männa bibliotek och de kalkylerade grun-

derna per invånare för grundläggande 

konstundervisning och kommunernas all-

männa kulturverksamhet.  

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1399609870530.html
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1965/19650503
http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2014/20140038.pdf
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Enligt det nya systemet gäller en gemen-

sam åldersgruppering för de kalkylerade 

kostnaderna för kommunal basservice. Ål-
dersgrupperingen är följande: 

 0–5-åringar 

 6-åringar 

 7–12-åringar 

 13–15-åringar 

 16–18-åringar 

 19–64-åringar 

 65–74-åringar 

 75–84-åringar 
 85-åringar och äldre 

Utöver åldersgrupperingen tillämpas kriteri-

erna sjukfrekvens, arbetslöshetsgrad, två-

språkighet, främmande språk, befolk-

ningstäthet, skärgårdsförhållanden och ut-

bildningsbakgrund. 

  

Den kalkylerade statsandelen får man ge-

nom att från kommunens sammanlagda 

kalkylerade kostnader dra av självfinansie-

ringsandelen per invånare, som är lika stor 

för alla kommuner. 

  

Därutöver beviljas kommunen statsandel på 

basis av tilläggsdelar. I tilläggsdelarna ingår 

inte någon självfinansieringsandel. Tilläggs-

delarna betalas för avsides läge, självför-

sörjningsgrad i fråga om arbetsplatser samt 

andelen samer. Den nuvarande allmänna 

statsandelen per invånare slopas, liksom 

också tilläggsdelarna för kommuner med 

särskilt gles bosättning, skärgårdskommu-

ner och kommuner inom samernas hem-

bygdsområde. 

  

Grunden för de kalkylerade kostnaderna 

och tilläggsdelarna är grundpriser som årli-

gen fastställs för åldersgrupperna, kriterier-

na och tilläggsdelarna. De kalkylerade 

kostnaderna räknas ut 

  

 per åldersgrupp: invånarantalet x priset 

på grunddelen och 

 per kriterium: invånarantalet x priset 

på grunddelen x kriteriets koefficient. 

  

Sjukfrekvensen beräknas utgående från 

sjukfrekvenskoefficienten, som baserar sig 

på folksjukdomar enligt den bifogade dian 

(bilaga 5). Sjukdomarnas frekvens kan kon-

trolleras per kommun i FPA:s kommunvisa 

statistik 2013 över sjukdomar som ger rätt 

till specialersättning. 
  

Som en del av statsandelen för kommunal 

basservice beaktas också utjämningen av 

statsandelar på basis av skatteinkomsterna. 

Utjämningsgränsen har höjts till hundra 

procent genom att 724 miljoner euro över-

förts från de kalkylerade kostnaderna för 

kommunal basservice till utjämningen. I ut-

jämningsavdrag minskas från statsandelen 

30 procent av skillnaden mellan kommu-

nens kalkylerade skatteinkomst och utjäm-

ningsgränsen  utökad med den naturliga lo-

garitmen för denna skillnad. Som utjäm-

ningstillägg till statsandelen får kommunen 

80 procent av skillnaden mellan utjäm-

ningsgränsen och kommunens kalkylerade 

skatteinkomst (kommunens självriskandel 

20 procent). 

  

I statsandelsreformen ingår för den kom-

munala basservicens del en övergångspe-

riod på fem år under vilken förändringarna i 

statsandelen jämnas ut. År 2015 kan för-

ändringen vara högst +/- 50 euro per invå-

nare. Om en kommun enligt kalkylerna vin-

ner till exempel 150 euro per invånare, 

skärs statsandelen ner med 100 euro per 

invånare för att vinsten inte ska bli mer än 

+ 50 euro per invånare. Övergångsperioden 

dämpar betydligt effekterna av reformen. 

 

Övergångsutjämningen har beräknats på 

2014 års nivå och är nu slutlig. 

 

Preliminära kalkyler för 2015 

På Kommunförbundets sidor finns prelimi-

nära kommunvisa kalkyler över statsande-

len  för kommunal basservice 2015. Kalky-

lerna har sammanställts i enlighet med det 

nya systemet som träder i kraft 1.1.2015 

och är en uppskattning som Kommunför-

bundet gjort. Den kommer att uppdateras i 

september och december 2014. Det slutliga 

beslutet om statsandelen för kommunal 

basservice 2015 fattas i december 2014. 

 

I beräkningarna för år 2015 har reformens 

innehåll beaktats. Kalkylerna grundar sig på 

riktlinjerna i rambeslutet från mars  och 

beaktar bland annat: 

 

- statsandelsnedskärningar som det fat-

tats beslut om tidigare (figur, bilaga 6) 
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- statsandelsnedskärningar som ingår i 

rambeslutet och ändringar som påver-

kar statsandelen 

- de utvidgade uppgifterna enligt rambe-

slutet 

- effekterna av genomförandet av det 

strukturpolitiska programmet för år 

2015 

- de nya skattekompensationerna (tillägg 

och avdrag enligt kommunvisa upp-

skattningar) 

- de nya befolkningsuppgifterna enligt 

den nya åldersgrupperingen och deras 

inverkan på statsandelen 

- indexförhöjning 0,6 % 

- minskade statsandelar för basservice 

till följd av privatiseringen av yrkeshög-

skolorna. 

  

Kalkylerna är på 2015 års nivå. Följande 

uppgifter är från år 2014 (med indexjuste-

ring): 

 

- sjukfrekvens och sjukdomar 

- arbetslöshetsgrad 

- utbildningsbakgrund  

- självförsörjningsgrad i fråga om ar-

betsplatser 

 

Förändringar i dessa faktorer kommer att 

inverka på kalkylerna. 

 

Den preliminära statsandelsprocenten för 

kommunal basservice 2015 är cirka 25,50 

procent och kommunernas självfinansie-

ringsandel är omkring 3 520 euro per invå-

nare. Det är inte möjligt att uppge några 

priser för åldersgrupper och kriterier, eller 

andra detaljer, eftersom statens budget-

proposition inte har offentliggjorts. 

 

I kalkylen specificeras basservice, tilläggs-

delar, tillägg och avdrag i statsandelen 

(också skattekompensation), statsandelsre-

formen 2010, statsandelsreformen 2015 

och utjämningen av statsandelen på basis 

av skatteinkomsterna. 

 

Utjämningen av statsandelen på basis av 

skatteinkomsterna baserar sig på en upp-

skattning av den kalkylerade kommunals-

katten enligt inkomstutvecklingsstatistiken 

och den uppskattning av samfundsskattein-

komsterna som gjordes vid månadsskiftet 

maj-juni 2014. Dessutom ingår hälften av 

den kalkylerade fastighetsskatten för kärn-

kraftverk för två kommuner. 

 

Utjämningskalkylen uppdateras när nya 

uppgifter om beskattningen finns tillgäng-

liga (troligtvis redan före utgången av juni). 

 

Kommunförbundet understryker att 

kalkylen är en uppskattning, och att 

man utgått från de uppgifter som fanns 

tillgängliga i juni 2014. Kalkylen kom-

mer att preciseras efter budgetbehand-

lingen i augusti och efter att statens 

budgetproposition har offentliggjorts i 

september och när kriterierna har upp-

daterats och grundpriserna beräknats. 

Kalkylen kan användas som grund för 

beräkningen av statsandelarna för 

2015.  

 
Hemkommunsersättningar 

 

I kalkylerna för 2015 ingår inte hemkom-

munsersättningar. Inkomsterna och utgif-

terna av hemkommunsersättningarna 

måste vid behov bedömas separat. På 

Kommunförbundets sidor finns uppgifter om 

antalet elever som utgör grund för ersätt-

ningarna. 

 

Ersättningarna är inte statsandelar. Be-

stämningen av ersättningarna kommer att 

ändras så att grunddelen är den samma för 

alla kommuner. Grunddelen varierar alltså 

inte från kommun till kommun. För 2015 

beräknas den utifrån hela landets kalkyle-

rade kostnader för förskoleundervisning och 

grundläggande utbildning 2014 genom att 

dessa kostnader höjs med index till 2015 

års nivå och divideras med det vägda anta-

let elever i hela landet. En preliminär upp-

skattning av grunddelen för hemkommun-

sersättningen är 6 220 euro per elev. 

 

De kommunvisa ersättningarna bestäms 

enligt följande: 

 

- 6-åringar: 0,61 x grunddelen 

- 7–12-åringar: 1,00 x grunddelen 

- 13–15-åringar: 1,60 x grunddelen 

 

Från och med 2016 beräknas grunddelen på 

basis av de faktiska kostnaderna. 
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Undervisnings- och kulturministeriet, 

statsandel 2015 

 

För en bedömning av kommunens totala 

statsandel bör man även beakta undervis-

nings- och kulturministeriets andel. För 

många kommuner är det fråga om en nega-

tiv post som minskar den övriga statsande-

len. Kommunvisa uppgifter på 2015 nivå 

finns inte tillgängliga. Om det inte finns 

några andra uppgifter kan undervisnings- 

och kulturministeriets statsandelsbelopp 

2014 användas som grund. Det är också 

möjligt att uppskatta andelen för år 2015 

utifrån statsandelsrapporten 2014 som 

finns på Utbildningsstyrelsens sidor eller 

använda kalkyleringsmodellen för 2014 till 

denna del. Kalkyleringsmodellen uppdateras 

för det nya systemet först på hösten 2014. 

 

Finansieringsandelen per invånare, priserna 

per enhet, antalet elever och studerande 

och prestationerna för 2015 måste då upp-

skattas på basis av t.ex. uppgifterna nedan.  

 

Enligt en preliminär uppskattning blir 

undervisnings- och kulturministeriets stats-

andelsprocent cirka 29,50 och kommunens 

självfinansieringsandel cirka 310 euro per 

invånare. Finansieringsandelen minskar 

med uppskattningsvis 40 euro per invånare 

som en följd av privatiseringen av yrkes-

högskolorna. Å andra sidan skärs priserna 

per enhet för gymnasieutbildning och yr-

kesutbildning ner till följd av tidigare ram-

beslut, vilket minskar summan från de kal-

kylerade priserna per enhet. Också detta 

bör beaktas om kommunen har verksamhet 

som ligger till grund för priserna per enhet. 
 

Enligt de uppgifter som finns att tillgå för 

tillfället kommer undervisnings- och kul-

turministeriets statsandelsgrunder att in-

dexjusteras med 1,2 procent (indexförhöj-

ningen justeras inte nedåt, eftersom index-

förhöjningarna inom förvaltningsområdet 

skars ner 2013). Priserna per enhet skärs 

ner så att det genomsnittliga priset per en-

het för gymnasieutbildning inklusive index- 

och övriga förhöjningar minskar med cirka 

400 euro netto per elev och för yrkesutbild-

ning med cirka 140 euro netto per elev 

jämfört med i år. I övriga priser kan en in-

dexförhöjning göras eller så kan de bibehål-

las på 2014 års nivå (observera att index-

förhöjningen inte omfattar alla priser).   Ut-

förligare uppgifter blir tillgängliga först i 

september.  

 

Kommunförbundet betonar att uppgif-

terna ovan i fråga om undervisnings- 

och kulturministeriet kan ändras i sta-

tens budgetproposition 2015. 

 

Närmare upplysningar: 
Jan Björkwall, tfn 09 771 20 85, 050 522 2789  
Benjamin Strandberg, tfn 09 771 2082, 050 594 
0603 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bokföringsanvisningar 

 
Behandlingen av ränteswapavtal i bok-

föringen  

 

Anvisningar om hur ränteswapavtal be-

handlas i bokföringen har getts bland annat 

i bokföringsnämndens utlåtanden. Här ges 

bokföringsanvisningar för kommunerna och 

samkommunerna utgående från Kommun-

förbundets mall för kontoplan. 

Ränteswapavtal som ingåtts i säk-

ringssyfte 

Låneavtalets finansieringskostnad med rör-

lig ränta upptas som debitering av kontot 

Räntekostnader bland Finansiella intäkter 

och kostnader. 

Den inkomst till samma belopp som den 

bokföringsskyldige får från banken utgå-

ende från derivatavtalet upptas som en 
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kreditering av kontot (som rättelsepost) - 

alltså inte som en finansiell intäkt. 

Samma konto debiteras dessutom med den 

fasta räntan för derivatavtalet. 

 Räntekostnader (6200–6299) i mallen 

för kontoplan 

Ränteswapavtal som inte ingåtts i säk-

ringssyfte 

Sådana ränteswapavtal som inte anknyter 

till en skuldpost med motsvarande villkor 

eller något annat säkringsobjekt behandlas 

annorlunda. 

Inkomster som baserar sig på dem upptas 

enligt bruttoprincipen bland Övriga finansi-

ella intäkter. 

 Ränteintäkter från ränteswapavtal 

(6169) i mallen för kontoplan 

Utgifter som baserar sig på dem upptas på 

motsvarande sätt bland Övriga finansiella 

kostnader. 

 Räntekostnader för ränteswapavtal 

(6379) i mallen för kontoplan 

Utlåtanden av Bokföringsnämnden: 

Hantering av ett ränteswapavtal i anknyt-

ning till banklån i bokslutet 1912/2014: 
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3
078cc225674000310e02/06ced6c998deaac1c2257cb0
003b50ba?OpenDocument 

Hantering av ränteswapavtal i bokslutet hos 

en s.k. liten bokföringsskyldig 1878/2011: 
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3
078cc225674000310e02/77825eddf50b627dc2257997
00301122?OpenDocument 

 

Närmare upplysningar: 
Jan Björkwall, tfn 09 771 2085, 050 522 2789 
Benjamin Strandberg, tfn 09 771 2082, 050 594 
0603 
 

 

 

 
 

 
 

Delrapport från projektet om sysselsättnings-

tjänsternas effekter 
 
 
Projektet om sysselsättningstjänsternas ef-

fekter gav ut en delrapport 19.6.2014. Det 

mått på funktionsförmågan som utarbetats 

i projektet testades i januari–mars i 19 pro-

jekt som ingick i det sysselsättningspoli-

tiska kommunförsöket. Pilotskedet gav 

uppgifter om funktionsförmågan för 650 

långtidsarbetslösa. Analysen av materialet 

visade att största delen av kunderna i pro-

jekten hade hög motivation att ta emot ett 

arbete. En del hade ändå sådan psykisk be-

lastning eller problem med sociala relation-

er att deras funktionsförmåga och motivat-

ion att söka arbete var nedsatt. De här 

kunderna behöver mångsidigt stöd av 

kommunernas sysselsättningstjänster.  

 

Måttet på funktionsförmågan är avsett att 

användas för bedömning av kundernas ser-

vicebehov inom sysselsättningstjänsterna. 

Uppgifterna om förändringar i funktions-

förmågan kommer också att användas för 

bedömning av tjänsternas effekter. De 

första resultaten om effekterna blir klara 

våren 2015. 

 

Delrapporten kan läsas på webben (på 

finska): 
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatal
ous/tuottavuus/vaikuttavuus/tyovoimapalvelujen_vaik
uttavuusmittari/Sivut/default.aspx 
  

Närmare upplysningar:  
Benjamin Strandberg, tfn 771 2082, 050 594 

0603 
Jan Björkwall, tfn 09 771 2085, 050 522 2789  

 

 

http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3078cc225674000310e02/06ced6c998deaac1c2257cb0003b50ba?OpenDocument
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3078cc225674000310e02/06ced6c998deaac1c2257cb0003b50ba?OpenDocument
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3078cc225674000310e02/06ced6c998deaac1c2257cb0003b50ba?OpenDocument
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3078cc225674000310e02/77825eddf50b627dc225799700301122?OpenDocument
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3078cc225674000310e02/77825eddf50b627dc225799700301122?OpenDocument
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3078cc225674000310e02/77825eddf50b627dc225799700301122?OpenDocument
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/tuottavuus/vaikuttavuus/tyovoimapalvelujen_vaikuttavuusmittari/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/tuottavuus/vaikuttavuus/tyovoimapalvelujen_vaikuttavuusmittari/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/tuottavuus/vaikuttavuus/tyovoimapalvelujen_vaikuttavuusmittari/Sivut/default.aspx
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Produktivitetsjämförelsen i de 20 största  

städerna utvidgas 
 
Tillsammans med Finansministeriet har 

Kommunförbundet sedan 2009 lett en pro-

duktivitetsjämförelse i de 20 största stä-

derna. Produktivitetsjämförelsen började 

som ett spetsprojekt inom regeringens pro-

duktivitetsarbete. I spetsprojektet utveck-

lades jämförbara produktivitetsmått för 

jämförelse av produktivitetsutvecklingen i 

de 20 största städerna. Städerna har satt 

upp produktivitetsmål med de gemensamt 

utvecklade måtten.  

 

Enligt det nuvarande regeringsprogrammet 

ska ett gemensamt kunskapsunderlag för 

kommunal produktivitet och olika mått på 

hållbar produktivitet tas fram i samarbete 

med arbetsmarknadsorganisationerna. Ko-

ordineringsgruppen för produktivitet och ef-

fektivitet i kommunerna har slagit fast att 

mått för en hållbar kommunal produktivitet 

ska byggas upp på kommunnivå utgående 

från produktivitetsjämförelserna i de 20 

största städerna. 

 

Den nuvarande produktivitetsjämförel-

sen i de 20 största städerna har ännu 

inte slutförts, och därför har Kommunför-

bundet och Finansministeriet i samarbete 

med kommunerna inlett ett projekt som 

syftar till att utveckla och utvidga produkti-

vitetsjämförelsen. I projektet utvecklas in-

nehållet i de redan existerande måtten för 

social- och hälsovården och undervisning-

en, och nya mått tas fram för tjänster inom 

tekniska sektorn (vinterunderhåll av gator, 

skötsel av grönområden, vattentjänster och 

lokaler). 

 

Den största utmaningen i mätningen av den 

kommunala produktionen är att definiera 

utbytet (output). I fråga om mekanisk pro-

duktivitet är minimikravet att utbytet base-

rar sig på något slag av produktifiering och 

att viktkoefficienter har beräknats för pro-

dukterna. Den andra utmaningen för mät-

ningen gäller kvalitets- och effektfaktorer. I 

utvecklingen av produktivitetsjämförelsen 

ingår att definiera lämpliga kvalitets- och 

effektvariabler. 

 

Projektet har också som mål att utveckla 

insamlingen av uppgifter i samband med 

beräkningen av måtten samt rapportering-

en av resultaten, så att produktivitetsjäm-

förelsen kan utvidgas till fler kommuner. En 

elektronisk plattform ger automatikfördelar 

och gör det möjligt att utvidga produktivi-

tetsjämförelsen. 

 

Måtten utvecklas för tillfället i underarbets-

grupper som koncentrerar sig på måtten för 

de olika serviceområdena. Om kommuner 

som står utanför produktivitetsjämfö-

relsen är intresserade av att använda 

ett mått redan i projektskedet innan 

den elektroniska plattformen och den 

egentliga jämförelsen öppnas kan de 

anmäla sig redan nu. 

 

I produktivitetsjämförelsen mäts för tillfället 

produktiviteten inom serviceboende, hem-

vården, vården på ålderdomshem, dagvår-

den, den grundläggande utbildningen och 

gymnasieutbildningen. Utgångsuppgifter för 

den grundläggande utbildningen och gym-

nasieutbildningen får man i jämförelsedata-

basen Kouluikkuna. 

 

 

Närmare upplysningar: 
Benjamin Strandberg, tfn 09 771 2082, 050 594 
0603 
Jan Björkwall, tfn 09 771 2085, 050 522 2789 
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Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal 

och servicekostnader 
 
Kommunalekonomiska enhetens tidsserie 

för kommunalekonomiska nyckeltal uppdat-

eras i juni med bokslutsuppgifter för 2013 

som samlats in av Statistikcentralen. Filen 

innehåller kommunvisa tidsserier för peri-

oden 2002–2013. Uppgifterna baserar sig i 

huvudsak på kommunernas bokslut. I filen 

finns färdiga utskriftsmallar, där kommu-

nens uppgifter jämförs med hela landet, 

landskapet och kommuner i samma stor-

leksklass. Landskapen och/eller storleks-

klasserna kan i jämförelserna också ersät-

tas med enskilda kommuner. Förutom bas-

tabellerna innehåller filen bland annat 

kommunernas verksamhetsbidrag, löner 

inom driftsekonomin, beskattningsbara in-

komster, skatteinkomster enligt skatteslag, 

statsandelar för driftsekonomin, årsbidrag, 

årsbidragen i procent av avskrivningarna, 

räkenskapsperiodens resultat, investerings-

utgifter, likvida medel, kassadagar, låne-

stock, lånekostnader, soliditetsgrad, relativ 

skuldsättningsgrad, över- eller underskott 

enligt balansräkningen, inkomstfinansie-

ringsunderskott/-överskott samt verksam-

hetens och investeringarnas kassaflöde. 

 

För kommunkoncernernas del presenteras 

lånestocken, soliditetsgraden och det ack-

umulerade över-/underskottet. Uppgifterna 

för kommunkoncernerna år 2013 uppdate-

ras i november/december. Filens innehåll 

presenteras i bilaga 7. 

 

Filen med nettokostnader för olika verk-

samheter fungerar enligt samma princip 

som nyckeltalsfilen. För närvarande inne-

håller filen kommunvisa tidsserier för 2002–

2012. Vi får tillgång till uppgifterna för 2013 

i november/december när Statistikcentralen 

ger ut den information som behövs. Filen 

innehåller bland annat följande nettodrifts-

kostnader: driftskostnader totalt (exkl. af-

färsverksamhet) och kostnader för social- 

och hälsovård, barndagvård, institutions-

vård för äldre, hemtjänst, övriga tjänster 

för äldre och handikappade, primärvård, 

specialiserad sjukvård, undervisning och 

kultur, grundläggande utbildning, gymnasi-

eutbildning, kulturverksamhet, idrott och 

friluftsliv, bibliotek, samhällstjänster, trafik-

leder samt brand- och räddningsväsendet. 

En ny variabel i filen är institutions- och 

familjevård inom barnskyddet + andra 

tjänster för barn och familjer. Filens inne-

håll presenteras i bilaga 8. 

 

Uppgifterna i båda filerna presenteras enligt 

kommunindelningen 2013. 

 

Filerna kan beställas per e-post av Maija 

Ylönen:  

maija.ylonen(at)kommunforbundet.fi. Ange 

faktureringsadress vid beställningen. Filen 

levereras som e-postbilaga. 

 

En fil kostar 180 € + moms. Vid beställning 

av båda filerna är priset 300 € + moms. I 

priset ingår också uppdateringar i slutet av 

år 2014. 

 

 

Närmare upplysningar: 
Heikki Pukki, tfn 09 09 771 2190, 050 324 3621 
Jan Björkwall, tfn 09 771 2085, 050 5222789 
Benjamin Strandberg, tfn 09 771 2082, 050 594 

0603 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2014  16 

Grund- och dröjsmålsräntan 1.7–31.12.2014 
 
Grundräntan 

 

Finansministeriet har fastställt grundräntan 

till 0,5 procent för tiden 1.7–31.12.2014. 

Grundräntan har varit 0,5 procent också 

under tiden 1.1–30.6.2014. Grundräntan 

fastställs en gång per halvår och bestäms 

så att den utgör medeltalet av de 12 måna-

ders Euriborräntor som offentliggjorts under 

de tre månader som föregår fastställelsen. 

  

Finansministeriet fastställer grundräntan 

avrundad till närmaste fjärdedels procen-

tenhet. 

 

Dröjsmålsräntan 

 

Den referensränta som används för fast-

ställande av dröjsmålsräntan har 1.1–

30.6.2013 varit 0,5 procent. Dröjsmålsrän-

tan är referensräntan förhöjd med 7 pro-

centenheter enligt 4 § i räntelagen. Under 

denna period har dröjsmålsräntan således 

varit 7,5 procent. Finlands Bank meddelar 

den referensränta som används vid faststäl-

lande av dröjsmålsräntan. 

 

 

 

 

 

 

 

Den dröjsmålsränta som är avsedd att till-

lämpas på kommersiella avtal är 8,5 % per 

år (referensräntan förhöjd med 8 procen-

tenheter enligt 4 § i räntelagen). Denna 

förhöjda dröjsmålsränta tillämpas på betal-

ningar mellan företag och betalningar från 

myndigheter till företag. 

 

Den referensränta som tillämpas vid fast-

ställande av dröjsmålsräntan är den ränta 

som Europeiska centralbanken tillämpat vid 

den sista huvudsakliga refinansierings-

transaktionen före den första kalenderda-

gen i varje halvårsperiod avrundad uppåt 

till närmast följande halva procentenhet. 

Denna referensränta tillämpas under de föl-

jande sex månaderna. 

 

Uppgifter om dröjsmålsräntan för tiden 

1.7–31.12.2014 får man i början av juli 

snabbast på Finlands Banks webbplats,  

http://www.finlandsbank.fi under rubriken 

Räntor. Uppgifter om räntorna ges också i 

massmedierna. 

 

Närmare upplysningar: 
Jan Björkwall, tfn 09 771 2085, 050 522 2789 

Benjamin Strandberg, tfn 09 771 2082, 050 594 
0603 

 

 
 

Kommunförbundets sakkunniga bloggar 

 
I början av juni öppnades en blogg för 

Kommunförbundets sakkunniga på Kom-

munerna.net. I bloggen behandlas aktuella 

teman som gäller kommunerna, de kom-

munala tjänsterna och samhället överlag. 

Nya bloggartiklar publiceras varje vecka. 

Bloggare vid kommunalekonomiska enhet-

en är biträdande direktör Reijo Vuorento, 

chefekonom Minna Punakallio och sak-

kunnig Mikko Mehtonen. Minna Punakallio 
skriver också kolumner i Kuntalehti. 

Reijo Vuorentos första blogginlägg Ger mi-

niregeringsförhandlingarna ekonomisk till-

växt? publicerades den 16 juni och det 

första blogginlägget av Minna Punakallio, 

Kehyksistä lipsuminen on huono esimerkki 
kunnille, publicerades den 24 juni. 

Mikko Mehtonens första bloggartikel publi-
ceras i augusti. 

 

 

http://www.finlandsbank.fi/
http://www.kommunerna.net/sv/databanker/kolumner/blogg/Sidor/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/blogi/2014/Sivut/vuorento-minihallitus-svenska.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/blogi/2014/Sivut/vuorento-minihallitus-svenska.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/blogi/2014/Sivut/vuorento-minihallitus-svenska.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/blogi/2014/Sivut/punakallio-minihallitusneuvottelut.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/kolumnit/blogi/2014/Sivut/punakallio-minihallitusneuvottelut.aspx
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Kommunförbundets blogg finns på adressen 

http://www.kommunerna.net/sv/databanker/kolumner
/blogg/Sidor/default.aspx 
 

Närmare upplysningar: 
Reijo Vuorento, tfn 09 771 2078, 050 66 741 

Minna Punakallio, tfn 09 771 2095, 040 751 

5175 
Mikko Mehtonen, tfn 09 771 2645, 050 592 

8986 

 

 

 

 

Kommunförbundet har begränsad service i juli 
 

Juli är liksom på andra håll semestertid vid 

Kommunförbundet. Kommunernas hus hål-

ler stängt 14–25.7.2014, dvs. veckorna 29 

och 30. Under dessa veckor är Kommunför-

bundets tjänster begränsade och vissa av-

delningar håller helt stängt. 

 

Det enklaste sättet att kontakta förbundet 

under sommaren är via e-postservicen. Om 

du önskar telefonservice har Kommunför-

bundets växel, tfn 09 7711, information om 

vem som är på plats. 

E-postadress för kommunalekonomiska frå-

gor: 

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2013/Siv
ut/Palvelusahkoposti_kuntatalous.aspx 
 

 

 

 

Kommunmarknaden 10–11.9.2014  

Varmt välkomna till Kommunmarknaden och på kommunalekonomiska  

enhetens föredrag! 
 

 

I år ordnas Kommunmarknaden i Kommu-

nernas hus redan för 21:a gången. Under 

de två dagarna utlovas ett intensivt fak-

taspäckat program, tillfälle att träffa kom-

munala aktörer och en möjlighet att stifta 

bekantskap med olika företags och organi-

sationers serviceutbud.  

Kom och lyssna på anföranden om hur ba-

lansen i den offentliga ekonomin, regering-

http://www.kommunerna.net/sv/databanker/kolumner/blogg/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/databanker/kolumner/blogg/Sidor/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2013/Sivut/Palvelusahkoposti_kuntatalous.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2013/Sivut/Palvelusahkoposti_kuntatalous.aspx
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ens anpassningsåtgärder, programmet för 

kommunernas ekonomi och många andra 

förändringar kommer att påverka kommu-
nernas ekonomi framöver. 

Inträdet till Kommunmarknaden är fortfa-

rande fritt. Dörrarna står öppna onsdag 

10.9 kl. 9–17 och torsdag 11.9 kl. 9–15. 

Besöksadressen är Alpgatan 1, 00530 

Helsingfors.  

  

Ingen förhandsanmälning till de olika pro-

grampunkterna behövs, platserna fylls i den 

ordning besökarna anländer. Anteckna eve-

nemanget i din kalender och registrera dig 

redan nu. Det går snabbare att komma in 

till Kommunmarknaden om du skrivit ut ditt 

namnkort på förhand.  

Kommunalekonomiska enhetens 

program på Kommunmarknaden, 
onsdag 10.9.2014 

Programmet är finskspråkigt. 

Ekonomiseminarium, kl. 14.30–16.00, 

stora föreläsningssalen (1 vån.) 
* Timo Kietäväinen, vice verkställande  

direktör, Kommunförbundet 

* Martti Hetemäki, statssekreterare som 

kanslichef, finansministeriet 

 Julkisen talouden tasapaino ja halli-

tuksen sopeutustoimet vuonna 2015 

 Siirtyminen kuntatalousohjelmaan 

2015–2016 

* Anne Brunila, professor, Svenska han-

delshögskolan 

 Talouden rakennemuutos ja Suomen 

menestystekijät 

 Talouspaineet kiristyvät - Mistä kun-

nille apua tulojen ja menojen tasa-

painottamiseen? 

* Kari Nenonen, stadsdirektör, Vanda 

 

EU:sta välittyvä kuntien makro-ohjaus on 

murroksessa – Neuvoston maakohtaiset 

suositukset Suomelle − Mitä ne tarkoittavat 

kuntien kannalta?, kl. 14.30–15.30, mötes-

rum 3.6 (3 vån.) 

* Ismo Grönroos-Saikkala,  sakkunnig, Eu-

ropeiska planeringsterminen, Europeiska 

kommissionens representation i Finland 

Kommunalekonomiska enhetens informat-

ionsinslag i mötesrum B 3.8 (3 vån.): 

9.00–9.15 /Peruspalveluohjelma ja Talous-

arvioesitys 2015, budjettiriihen tulemat 

 * Reijo Vuorento, biträdande direktör 

  

9.30–9.50 Kuntien valtionosuudet vuonna 

2015 

* Sanna Lehtonen, utvecklingschef 

 

10.00–10.20 Pääekonomistin katsaus 

* Minna Punakallio, chefekonom 

 

10.30–10.50 Kuntien investoinnit ja velka- 

mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elin-

voiman näkökulmasta 

* Jari Vaine, sakkunnig, finanssektorn 

 

11.00–11.20 Kuntien verotulojen kehitys ja 

verotuksen muutokset 

* Jukka Hakola, skatteexpert 

 

11.30–11.50 Veroennustamisen työkalu-

pakki 

* Benjamin Strandberg, assisterande sak-

kunnig 

  

12.00–12.20 Kuntalain taloutta ja 

tarkastusta koskevat muutosehdotukset 

* Sari Korento, utvecklingschef 

 

12.30–12.50 Miten toteutan käytännössä 

sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa? 

* Marja-Liisa Ylitalo, sakkunnig 

 

13.00–13.20 Tuottavuusisku – katsaus 

ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin 

Mikko Mehtonen, sakkunnig 

 

13.25–13.40 Vaikuttavuuden arviointia las-

tensuojelun toimintakykymittarilla 

* Elina Aaltio, projektforskare 

* Mikko Mehtonen, sakkunnig 

 

13.45–14.00 Vaikuttavuuden arviointia 

työllisyyspalvelujen toimintakykymittarilla  

* Elina Aaltio, projektforskare  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2014  19 

Kommunalekonomiska enhetens 

program på Kommunmarknaden, 
torsdag 11.9.2014 

Programmet är finskspråkigt. 

 

EU:sta välittyvä kuntien makro-ohjaus on 

murroksessa Neuvoston maakohtaiset suo-

situkset Suomelle − Mitä ne tarkoittavat 

kuntien kannalta? kl. 11.00–13.00, mötes-

rum Linjat (2 vån.) 

Ismo Grönroos-Saikkala, sakkunnig, Euro-

peiska planeringsterminen, Europeiska 

kommissionens representation i Finland 

 

Kommunalekonomiska enhetens informat-

ionsinslag i mötesrum B 3.8 (3 vån.): 

 

Kl. 9.00–9.20 Pääekonomistin katsaus 

* Minna Punakallio, chefekonom 

 

9.30–9.50 Kuntien investoinnit ja velka - 

mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elin-

voiman näkökulmasta 

* Jari Vaine, sakkunnig, finanssektorn 

 

10.00–10.20 Kuntien valtionosuudet 

vuonna 2015 

* Sanna Lehtonen, utvecklingschef 

 

10.30–10.50 Peruspalveluohjelma ja talo-

usarvioesitys 2015, budjettiriihen tulemat 

* Reijo Vuorento, biträdande direktör 

 

11.00–11.20 Tuottavuusisku - katsaus 

ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin 

* Mikko Mehtonen, sakkunnig 

 

11.25–11.40 Vaikuttavuuden arviointia las-

tensuojelun toimintakykymittarilla 

* Elina Aaltio, projektforskare 

* Mikko Mehtonen, sakkunnig 

 

11.45–12.00 Vaikuttavuuden arviointia 

työllisyyspalvelujen toimintakykymittarilla  

* Elina Aaltio, projektforskare 

 

12.10–12.30 Kuntalain taloutta ja 

tarkastusta koskevat muutosehdotukset 

* Sari Korento, utvecklingschef 

 

12.40–13.00 Miten toteutan käytännössä 

sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa? 

* Marja-Liisa Ylitalo, sakkunnig 

  

13.10–13.30 Kuntien verotulojen kehitys ja 

verotuksen muutokset 

* Jukka Hakola, skatteexpert 

 

13.45–14.00 Veroennustamisen työkalu-

pakki 

* Benjamin Strandberg, assisterande sak-

kunnig 

 

Mer information om programmet och tjäns-

terna under Kommunmarknaden finns på  
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ek
onomi/statistik-prognoser-
publikationer/kommunmarknaden-
2014/Sidor/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statistik-prognoser-publikationer/kommunmarknaden-2014/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statistik-prognoser-publikationer/kommunmarknaden-2014/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statistik-prognoser-publikationer/kommunmarknaden-2014/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statistik-prognoser-publikationer/kommunmarknaden-2014/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statistik-prognoser-publikationer/kommunmarknaden-2014/Sidor/default.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/statistik-prognoser-publikationer/kommunmarknaden-2014/Sidor/default.aspx
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Kommunalekonomiska enheten  
önskar sina läsare en skön sommar! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Följande infoblad ges ut i september. 
 
 

https://www.google.fi/search?hl=fi&biw=1536&bih=803&site=imghp&tbm=isch&q=lumme&revid=1560573263


Inrättning 
 

Publicerad BKT, Inflation, 
% 

Arbets- Förändr. 
förändr. löshets- i förtj.nivå 

% grad, % index, % 

Prognossiffror för samhällsekonomin 2014 

0,2 1,3 8,5 1,4 

 0,7 1,6 8,4 1,3 

0,8 1,6 8,8 1,7 

 0,9 1,5 8,4 1,3 

-0,5 1,3 8,5 1,2 

-0,2 1,0 8,5 1,2 

-0,3 1,3 8,6 1,2 

1,0 1,3 8,3 1,2 

0,0 1,0 8,6 1,1 

0,2 - 8,5 

0,4 1,2 8,4 1,3 

 - 

18.6.2014/MP 

juni FM 

mars ETLA 

mars PTT 

mars PT 

juni Nordea 

juni Danske Bank 

maj Aktia 

mars OP-Pohjola 

juni Finlands Bank 

maj 

Europeiska  
komission 

maj Handelsbanken 
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Inrättning 
 

Publicerad BKT, Inflation, 
% 

Arbets- Förändr. 
förändr. löshets- i förtj.nivå 

% grad, % index, % 

Prognossiffror för samhällsekonomin 2015 

18.6.2014/MP 

juni FM 

mars ETLA 

mars PTT 

mars PT 

juni Nordea 

juni Danske Bank 

maj Aktia 

mars OP-Pohjola 

juni Finlands Bank 

maj 

Europeiska  
komission 

maj Handelsbanken 

1,4 1,7 8,4 1,2 

2,0 1,9 8,3 1,0 

 2,2 8,4 1,3 

1,0 1,5 8,3 1,4 

1,5 1,2 8,4 1,2 

1,3 1,4 8,2  - 

2,0 8,1 1,2 

1,4 1,5 8,3 1,6 

1,0 - 8,4 

1,5 1,6 8,2 1,4 

 - 

 1,6 1,4 8,5 1,9 

1,8 

1,8 
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Det allmänna ekonomiska läget 

Variabel 

(förändring i %) 

Produktion (volym) 

Lönesumma 

Förtjänstnivå 

Sysselsättning (volym) 

Inflation 

(%-enheter) 

Arbetslöshetsgrad 

Skattegrad/BNP 

Offentliga utgifter/BNP 

Offentlig skuld/BNP 

Euribor 3 kk, % 

10 års ränta, % 

Bytesbalans/BNP 

Fin. överskott/BNP 

2012 2013* 2014** 2015** 

Källa: Statistikcentralen, FM Konjunkturöversikt 18.6.2014 

18.6.2014/MP 

-1,0 

3,2 

3,2 

0,4 

2,8 

7,7 

44,0 

56,7 

53,6 

0,6 

1,9 

-1,4 

-2,2 

-1,3* 

0,9 

2,2 

-1,1 

1,5 

8,2 

45,4 

58,4 

56,9 

0,2 

1,9 

-1,1 

-2,5 

  0,2 

1,2 

1,4 

-0,2 

1,3 

8,5 

45,8 

58,9 

60,4 

0,3 

1,8 

-0,3 

-2,6 

1,4 

1,8 

1,2 

0,4 

1,7 

8,4 

45,9 

58,4 

61,6 

0,6 

2,2 

0,1 

-1,7 

2016** 

1,6 

2,5 

1,5 

0,7 

1,9 

8,1 

46,0 

58,1 

62,3 

1,3 

2,7 

0,2 

-1,4 
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19.6.2014/MP 

Ändring, % 

Samfundsskatt 

Fastighetsskatt 

Skatter sammanlagt  

Kommunalskatt 

Samfundsskatt 

Fastighetsskatt 

Skatter sammanlagt 

Samfundsskatteprocent 

Kommunalskatt 

Skatteslag 

Andel av samfundsskatt, % 

Skatteprocent, genomsn. 

Kommunernas skatteinkomster 2012-2015, mrd € 
 

18,20 

1,37 

1,51 

21,08 

1,3 

 4,5 

10,8 

2,1 

20,0 

2014** 

35,56 

19,74 

16,84 

1,21 

1,27 

19,32 

4,0 

 -27,3 

6,1 

1,3 

24,5 

2012 

28,34 

19,24 

17,97 

1,31 

1,36 

20,46 

6,6 

 8,2 

7,3 

6,8 

24,5 

2013* 

29,49 

19,38 

Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen, åren 2014-2015 uppskattning Kommunförbundet 

18,55 

1,43 

1,57 

1,9 

4,0 

2,2 

20,0 

  2015** 

19,74 

21,55 

4,4 

34,19 
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Förändring, %: 
Verksamhetsinkomster 

Verksamhetsutgifter 

Verksamhetsbidrag 

Skatteinkomster 

Statsandelar 

Finansiella poster, netto 

Årsbidrag 

Avskrivningar 

Extraordinära poster, netto 

Årets resultat 

Verksamhetsinkomster 

Verksamhetsutgifter 

Skatteinkomster 

Statsandelar 

Kommunernas och samkommunernas  
resultaträkning 2012-2015, md € 

5.6.2014/hp 

2015** 2012 2013* 2014** 

Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen.  
         Uppskattningarna för åren 2014-2015 enligt BSP /Kommunförbundet 

 I uppskattningen för år 2015 har bolagiseringen av yrkeshögskolorna beaktats. Åtgärden beräknas 

minska kommunernas och samkommunernas utgifter med ca 455 mn euro. 

1,0 

-27,39 

2,1 

-6,2 

0,06 

1,82 

-2,82 

0,25 

-0,75 

12,27 

-39,66 

21,49 

7,66 

1,4 
2,1 

-25,80 

1,3 

5,4 

0,20 

1,79 

-2,40 

0,25 

-0,36 

11,64 

-37,44 

19,32 

8,07 

5,0 
2,8 

-26,45 

6,8 

2,7 

0,21 

2,69 

-2,62 

0,37 

0,44 

11,96 

-38,41 

20,64 

8,29 

2,6 
1,6 

-26,97 

2,0 

-1,4 

0,16 

2,42 

-2,72 

0,25 

-0,05 

12,15 

-39,12 

21,05 

8,18 
 

1,8 
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5.6.2014/hp 

Kommunernas och samkommunernas  
finansieringsanalys 2012-2015, md € 

Verksamhetens kassaflöde 

Årsbidrag 

Extraordinära poster, netto 

Rättelseposter till internt tillförda medel 

Investeringarnas kassaflöde 

Investeringsutgifter 

Finansieringsandelar för invester. 

Inkomster från försäljning av tillgångar 

Verksamhetens och investering. kassaflöde 

Finansieringens kassaflöde 

Förändringar i utlåningen 

Ökning av långfristiga lån 

Minskning av långfristiga lån 

Förändring av kortfristiga lån 

Övriga förändringar 

Förändring av likvida medel 

Likvida medel 31.12. 

Lånestock 31.12. 

2015** 2012 2013* 2014** 

Källa: Åren 2012-2013 Statistikcentralen.  
         Uppskattningarna för åren 2014-2015 enligt BSP /Kommunförbundet 

1,82 

0,25 

-0,45 

-4,77 

0,20 

0,75 

-2,20 

-0,10 

3,50 

-1,85 

0,45 

0,00 

-0,19 

4,93 

19,31 

1,79 

0,25 

-0,55 

-4,59 

0,21 

0,91 

-1,98 

-0,08 

2,41 

-1,48 

0,55 

0,25 

-0,33 

4,20 

13,81 

2,69 

0,37 

-0,60 

-4,70 

0,23 

0,91 

-1,09 

0,13 

3,02 

-1,65 

0,39 

0,20 

1,00 

5,16 

15,56 

2,42 

0,25 

-0,45 

-4,77 

0,20 

0,75 

-1,61 

-0,10 

2,95 

-1,75 

0,45 

0,00 

-0,05 

5,11 

17,21 
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Sjukfrekvenskoefficienten 

1 FINANSMINISTERIET Avdelning 

Kommunvisa uppgifter 

om antalet fall per år. 

 

Kostnadsviktningar och 

koefficienter med fem års 

mellanrum. 

Baserar sig på THL:s 

utredning: Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

tarvetekijät ja 

valtionosuusjärjestelmän 

uudistaminen. THL, 

rapport 24/2013. 

Häkkinen et al.  

Delfaktorer i sjukfrekvenskoefficienten 

Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Socialvård 

Kostnadsviktning 59,7 % 27,4 % 12,9 % 

Diabetes 0,56 0,25 

Epilepsi 0,98 1,24 

Psykos 6,63 2,50 

Reumatism 0,84 

Bronkial astma 0,47 

Blodtryckssjukdomar 0,38 

Kranskärlssjukdom 0,72 

Crohns sjukdom 0,79 

Demens 0,71 4,49 

Cancer 2,89 

Neurologiska sjukdomar (1) 1,10 1,62 

Hjärtarytmier (2) 1,12 0,46 

Arbetsoförmåga, personer under 55 år 3,59 12,03 

(1) MS, Parkinson 

(2) Hjärtsvikt, förmaksflimmer 
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-631 -631 -631 -631 -631 -631 

-125 -125 -125 -125 -125 

-125 -125 -125 -125 

-250 -250 -250 -237 

-175 -215 -265 

-104 
-104 

-104 

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-1 118 

-631 

Nytt -362 

-1 500 
-1 410 

-1 450 

-756 

Nytt -292 

Regeringsprogrammet och besluten från 
ramförhandlingarna 2012–2014 – effekter på 
statsandelen för kommunal basservice*, miljoner €  

Nedskärningarna år 2012–2017 
medför att kommunerna går 

miste om 6,9 md € i 
statsandelar för kommunal 

basservice 
  

Besluten sänker 
statsandelarnas årliga nivå 
under regeringsperioden (år 

2015) med  
1,4 md euro, dvs. ca 15 % 

Ramförh. 3/2012 

(Nyttan av de höjda gränserna för 
fastighetsskatten och 
avgiftshöjningar elimineras 
genom statsandelsnedskärningar 
och genom att den 
behovsprövade höjningen av 
statsandelen slopas) 
  
  

Regeringsprogrammet 

3.4.2014 hp 

Ramförh. 3/2013 

Ramförh. 3/2014 

 * – bl.a. social- och hälsovård samt förskoleundervisning 
      och grundläggande utbildning 
    - Dessutom UKM:s nedskärningar: 92 mn € år 2013,   
         77 mn € år 2014 och över 100 mn € år 2015 
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Datainnehållet i filen över kommunernas ekonomiska nyckeltal

Uppgifterna huvudsakligen från åren 2002-2013:

Invånarantal

Inkomstskatteprocent

Beskattningsbar inkomst, €/inv. 
 1)

Beskattningsbar inkomst, förändr. % 
1)

Skatteinkomster, €/inv.

 - Kommunalskatt, €/inv.

 - Samfundsskatt, €/inv.

 - Fastighetsskatt m.m., €/inv.

Statsandelar för driftsekonomin (enligt BS), €/inv.

Skatteinkomster + statsandelar för driftsekonomin (skattefinansiering), €/inv.

Verksamhetsintäkter, €/inv. 

Verksamhetskostnader, €/inv. 

Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 

Verksamhetsbidrag, €/inv. 

Verksamhetsbidrag/invånare, förändr. % 

Löner inom driftsekonomin, €/inv. 

Förändr. i lönesumman, % 

Räntekostnader, €/inv.

Årsbidrag, €/inv.

Avskrivningar och nedskrivningar, €/inv.

Årsbidrag % av avskrivningarna

Räkenskapsperiodens resultat, €/inv.

Egen anskaffningsutgift för investeringar 
2)

, €/inv. 

Egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 
3)

, €/inv. 

Inkomstfinansieringsöverskott/-underskott 
4)

, €/inv.

Kumulativt inkomstfinansieringsunderskott från år 1997, €/inv.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, €/inv.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde kumulativt från år 1997, €/inv.

Likvida medel 31.12., €/inv.

Kassadagar 31.12.

Relativ skuldsättning 31.12., %

Lånestock 31.12., €/inv.

Lånekostnader, €/inv.

Koncernens lånestock 31.12., €/inv.

Soliditets-% 31.12.

Koncernens soliditets-% 31.12.

Ackumul. över-/underskott 31.12., €/inv.

Koncernens ackumul. över-/underskott 31.12., €/inv.

Dessutom:

Hela resultaträkningen, €/inv.

Hela finansieringsanalysen, €/inv.

1) Beskattningsbar inkomst enligt den kommunalskatt som debiteras. 

2) Investeringsutgifter  totalt - Finansieringsandelar för investeringar

3) ( Investeringsutgifter  totalt - Anskaffning av mark- och vattenområden - Anskaffning av aktier och andelar) - 

      Finansieringsandelar för investeringar

4) Årsbidrag - Egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs
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Datainnehållet i filen över kostnader för kommunernas serviceproduktion

Nettokostnader = driftskostnader - driftsintäkter
Driftskostnader = verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter
Driftsintäkter = verksamhetsintäkter + överföringsposter

Kostnadsuppgifterna från åren 2002-2012

(uppgifterna för år 2013 fås i november/december 2014)

Invånarantal 31.12.

Invånarantal, förändring, % 

Därav 0-6-åringar

         0-6-åringar, förändring, %

         personer som fyllt  65 

         personer som fyllt 65, förändring, %

Inkomstskatteprocent

Nettodriftskostnader totalt exkl. affärsverksamhet, euro/inv. 

Skatteinkomster + statsandelar för driftsekonomin, euro/inv.

Nettokostnader för allmän förvaltning, euro/inv.

Nettokostnader för social- och hälsovård, euro/inv.

   Andel 0-6-åringar, %

   Nettokostnader för barndagvård, euro/0-6-åring

   Nettokostnader för barndagvård, euro/inv.

   Nettokostnader för institutions- och familjevård inom barnskyddet + andra tjänster för barn och

   familjer, euro/inv.

   Andel  personer som fyllt 65, %

   Nettokostnader för institutionstjänster för åldringar, euro/inv. 

   Nettokostnader för hemtjänst, euro/inv.

   Nettokostnader för annan service för åldringar och handikappade,euro/inv.

   Utgifter för utkomststöd, euro/inv.

   Nettokostnader för primärvård, euro/inv.

   Nettokostnader för specialiserad sjukvård, euro/inv.

Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet, euro/inv.

   Nettokostnader för grundläggande utbildning, euro/inv.

   Antal elever i egen grundläggande utbildning

   Nettokostnader för egen grundläggande utbildning, euro/elev

   Antal elever i egen gymnasieutbildning

   Nettokostnader för egen gymnasieutbildning, euro/elev

   Nettokostnader för kulturverksamhet, euro/inv. 
1)

      Nettokostnader för bibliotek, euro/inv.

      Nettokostnader för idrott och friluftsliv, euro/inv.

Nettokostnader för samhällstjänster, euro/inv. 
2)

   Nettokostnader för trafikleder, euro/inv.

   Nettokostnader för brand- och räddningsväsendet, euro/inv.

Nettokostnader för övriga tjänster, euro/inv. 
3)

Nettokostnader för övrig verksamhet, euro/inv.
 4)

1) Kulturverksamhet innehåller uppgifterna undervisnings- och kulturförvaltning, bibliotek, idrott och friluftsliv,

    ungdomsarbete, museer, teaterverksamhet, orkestrar samt allmän kulturverksamhet.

2) Samhällstjänster innehåller uppgifterna samhällplanering, byggnadstillsyn, miljövård, trafikleder, 

    parker och allmänna områden, brand- och räddningsväsendet.

3) Övriga tjänster innehåller uppgifterna rättsväsen och säkerhet, avbytarservice samt främjande av näringslivet.

4) Bl.a. förvaltning och främjande av bostadsproduktion, uppgifter i anknytning till förbättring av bostadsförhållanden

    samt inkomster från/vinst på försäljning och uthyrning av tomter

    Dessutom bl.a. skärgårdsnämnder, mattvättställen och tvättställen för tung utrustning,

    återanvändningscentraler (om de inte hör till avfallshanteringen) 
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